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مقدمه
مقدمه

در راستای تبیین الگوی مفهومی امت واحده در اسالم معماری
جدیدی برای وحدت جهان اسالم طراحی شد؛ تالش وافری شکل
گرفت تا در این معماری جدید چارچوبی مفهومی برای وحدت
ُ ً

ََّ
واح َد ًة﴾ بدست آید .در کنار
امت اسالمی یا به تعبیر قرآنی ﴿أمة ِ
آن مفهوم «اتحادیه کشورهای اسالمی» ّ
معرف نظامی است که بر

این امت واحده حکومت دارد و از مؤلفاتی همچون حقوق
شهروندی اجماعی و حاکمیت قانون اساسی کشورهای اسالمی
بهره میبرد .در عین حال تالش دارد تا نوعی فراحاکمیت را برای
امت واحده ترسیم و تبیین کند.
از آنجا که تمدن نوین اسالمی در ادبیات جدید از امتیاز
خاصی در حوزه اسالمپژوهی برخوردار است در این چارچوب،
دستیابی به امت واحده و اتحادیه کشورهای اسالمی پلکانی برای
دستیابی به «تمدن نوین اسالمی» محسوب گردیده ،ولی تبیین این
موضوع به تحقیقی دیگر فروگذارده شده است.
این معماری در پنج محور اصلی شکل یافته است؛ محور اول
پرهیز از تفرقه گرایی و تعرض به یکدیگر در جهان اسالم است،
محور دوم همکاریهایی است که در جهان اسالم باید محقق
گردد ،محور سوم همافزایی است که باید بین کشورهای اسالمی
شکل بگیرد ،محور چهارم خودسازی در ملل و دول اسالمی و رشد
معنوی و اخالقی در فضای عمومی و دولتی جوامع اسالمی است.
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این چهار محور مفهوم امت واحده را پایهریزی میکند و بستری
برای دستیابی به محور پنجم یعنی مفهوم «اتحادیه کشورهای
اسالمی» است که الگویی سیاسی برای حاکمیت بر «امت واحده
اسالمی» است .این دو مفهوم برای دستیابی به «تمدن نوین
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

اسالمی» بهعنوان بزرگترین آرمان در جهان اسالم ،مؤلفاتی
اساسی هستند.
این مقاله در دو بخش عرضه میگردد .بخش اول برآنست که
به طور خالصه به چهار محور اول که تشکیلدهنده مفهوم «امت
واحده اسالمی» است بپردازد .هر یک از این چهار محور دارای
اجزایی است که شرح آن در این بخش آمده است .در هر مورد پس
از توصیف به ادله متنی هر یک از آنها پرداخته شده است.
و رهبر

عالوهبرآن تالش شده تا شواهدی که در کالم امام خمینی
ّ
معظم انقالب ـ دام ظله ـ بهدستآمده نیز ارائه گردد .بدیهی است
توصیف و تبیین مستقل هر یک از بندهای فرعی نیازمند نگارشی
اختصاصی است که در مجالی دیگر به طور نوبهای عرضه خواهد
شد .در بخش دوم مفهوم «اتحادیه کشورهای اسالمی» بهعنوان
محور پنجم آمده است .در این بخش اهداف ،ارزشهای بنیادین،
سیاستها و ساختار این اتحادیه به اجمال توضیح داده شده است.
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حمید شهریاری
shahriari@chmail.ir

بخش اول:
امت واحدة اسالمی
(چارچوب مفهومی و مستندات)

محور اول:
 .1بدون تردید استکبار جهانی ایجاد تفرقه در جهان اسالم را
بهعنوان مهمترین هدف خود دنبال میکند .استفاده از انواعی از
ابزارها که این هدف را تحصیل کند بهصورتی جدی در دستور کار
آنان قرار دارد .اگر بتوانند در دنیای اسالم ایجاد جنگ میکنند و اگر
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پرهیز از تفرقه گرایی و تعرض در جهان اسالم

نتوانند با ترور شخصیتهای تقریبی و وحدتگرا یا با روش تکفیر
گروه یا فرقه مقابل سعی میکنند هر مذهب را علیه مذهبی دیگر
تحریک کنند و موجبات ناامنی را در جوامع اسالمی رقم بزنند .ایجاد
تنازع و درگیریهای فرقهای و قومی بهصورت خیابانی یا بین منطقهای
نیز از دیگر روشهای آنان برای برهم زدن آرامش در جهان اسالم
است .همچنین اینک شاهد هستیم که برخی از افراد جاهل با توهین
به مقدسات مذاهب دیگر موجبات خشونت کالمی را در شبکههای
ماهوارهای و اجتماعی فراهم آورده و با تحریک احساسات طرف
مقابل تعصبات دینی و قومی را دامن میزنند .درحالیکه تمامی این
روشها مورد انکار و نهی قرآن کریم است .در مورد جنگ و صلح
معیار اصلی در اسالم صلح پایدار است.
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در این آیه شریفه که شأن نزول آن هنگام درگیری دو دسته از
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مسلمانان در مدینه منوره و در حضور پیامبر رخ داده است به اصالح
بین دو گروه از مؤمنان که با هم درگیری پیدا کردهاند امر شده است .در
عین حال الزام به صلح منوط به شرط احقاق حق با عدالت جبرانی
است .به این معنا که اگر در این جنگ و نزاع ثابت شد که فردی ظالم
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

است باید حق پایمال شده را جبران کند و اگر نکرد در اینجا دستور
قرآن به جنگ و مقابله با ظالم است تا به امر الهی که همانا اجرای
عدالت است گردن نهد و اگر گردن نهاد و حق مظلوم را پس داد آنگاه
ً
مجددا دستیابی به صلحی پایدار و مبتنی بر عدالت مورد امر قرآنی
است .بنابر این معیار اصلی و اولیه بین جوامع اسالمی صلح است.
اما در صورتی که ظلمی تحقق یابد دفع ظلم ظالم بهوسیله جنگ برای
اجرای عدالت جبرانی و دستیابی به صلحی عادالنه و پایدار از
دستورات متعاقب آن صلح است .مقام معظم رهبری در فرازی از
کلماتشان فرمودند:
مســلمانان در همــه جــای جهــان بــیش ازگذشــته بایــد مراقــب
سیاســـت تفرقـــهافکنی و جنـــگافروزی دشـــمنان اســـالم
باشــند .امــروز دشــمنان در ع ـراق ،در فلســطین ،در لبنــان و در
هــر نقطــه از جهــان اســالم کــه بتواننــد آتشافــروزی میکننــد و
بــا بهانــههای گونــاگون مــذهبی و قــومی و حزبــی و یــره
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مســلمانان را بــه صــفآرایی در برابــر یکــدیگر و برادرکشــی
تحریــک مینماینــد .مســلمانان نبایــد بــه آنهــا در ایــن هــدف
ننگین و خطرناک کمک کنند1.

 .2یکی از راههایی که دشمنان اسالم برای ایجاد تفرقه بین امت
 .1امــام خامنــهای ،پیــام در محکومیــت هتــک حرمــت حــرمین عس ـکریین،
1386/3/24

ً
اسالمی دنبال میکنند ترور شخصیتهاست .ترور اوال متوجه
کسانی است که نقشی اساسی در ایجاد ائتالف و وحدت در امت
اسالمی دارند و نقشههای شوم دشمن در ایجاد نزاع و خشونت در
جهان اسالم را افشا میکنند .گاهی نیز افرادی از یک فرقه را ترور
خشونت مضاعف تحریک کنند .این در حالی است که قرآن کریم
نفوس مسلمانان را محترم شمرده و قتل نفس را معادل با قتلعام
محسوب داشته همانطور که احیای نفس را به منزله احیای تمام
اجتماع برشمرده است 1.مقام معظم رهبری در بیانات خود فرمودند:

بخش اول :امت واحده اسالمی

میکنند یا اسباب و علل آن را فراهم میکنند تا فرقه مقابل را به نزاع و

ب ـرادران اهــل تســنن هــم بداننــد ک ـه نقشــه دشــمن ،ایجــاد
اخــتالف اســت ،ایجــاد تعصــب اســت ،برادرکش ـی اســت؛
به کمتــر از برادرکشـی هــم راضـی نمیشــوند .ببینیــد االن در
بغــداد و شــهرهای مختلــف عــراق چــه میکننــدم مســجد
شــیعه ،مســجد براثــا ،حــرم مطهــر امــامین عســکریین،
مسجد کوفه ،هــر جــا دستشــان برســد ،هــر جــا یـک جمعـی
ک ـه فک ـر میکننــد آنهــا شــیعهاند ،آنجــا انفجــارات درســت
میکنند و انسانهای بیگناهی را به قتل میرسانند2.

 .3تکفیر از جمله حربههایی است که ترویج آن از سوی
گروههای افراطی دنبال میشود .امروز شاهد آن هستیم که این طرح
نه تنها بین گروههای شیعه و اهل سنت بلکه حتی بین اهل سنت و
فرقههای مختلف آن در حال انتشار است .تکفیر مجوزی برای
مهدورالدم بودن و به همین جهت تجویزی برای ترور و قتل
 .1المائدة32 :
 .2امام خامنهای ،بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم در سالروز عید سعید
دیر خم.1385/10/18 ،
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مسلمان است .این در حالی است که پیامبر اکرم
و جان و آبروی مسلمان را واجب دانسته است.

حرمت مال

1

دشمنان اسالم و امپراتوران کفر و نفاق به رهبری امریکا و اسرائیل
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

میخواهند معادله جهاد و مقاومت را تبدیل به طرح تکفیر و ترور
فرزندان اسالم نموده و در یک کالم ،جنگ شیعه ـ ّ
سنی را بهمثابه
دلمشغولی ملتهای مسلمان بر جهان اسالم تحمیل کنند و به
خیال خود از این راه بر تمامی مقدرات مادی و معنوی جهان اسالم
مسلط شوند2.

بیایید وحدت اسالمی را عملی کنید و منشوری را که همه
علمای اسالم ،همه روشنفکران دنیای اسالم ،همه برجستگان
سیاسی با اخالص دنیای اسالم آن را تأیید و تصدیق کنند و
برای عملی کردن آن تالش کنند ،تهیه کنید ،تا دیگر مسلمانی
جرئت نکند متکلم به کلمه توحید را که در یک مذهب یا در
یک جناح دیگر است ،تکفیر کند؛ تا برادران با هم باشند3 .

 .4تنازع از جمله اموری است که موجب ضعف در بین امت
اسالمی میشود .اگر جنگ به معنای تقابل دو کشور اسالمی در
ً
میدان مبارزه یا لبه مرزهای دو کشور است ،نزاع عمدتا به معنای
دشمنی و درگیری فرقهای ،طائفهای ،مذهبی و قومی درون یک کشور
14

است .درون خیابانهای یک کشور نزاع شیعه و سنی راه میاندازند،
 .1مسلم بن حجاج ،صحیحمسلم ،ج  ،4ص  ،1986زین الدین الشهید الثانی،
کشفالریبة ،ص .6
 .2امــام خامنــهای ،حکــم انتصــاب دبیــر کــل مجمــع جهــانی تقریــب
مذاهب اسالمی1391/4/20 ،
 .3امام خامنهای ،بیانات دردیدار شرکت کنندگان کنفرانس وحدت اسالمی،
.1385/5/30

جایی دیگر نزاع بین عرب و عجم یا ترک و فارس و در محلی دیگر
درگیری برای جداییطلبی قومی مثل آنچه اینک در کردستان عراق
دنبال میشود .هدف اصلی پارهپاره کردن اجزاء امت واحده است تا
سستی و فشل و ازدسترفتن قدرت و شوکت دانسته و از آن نهی کرده
است 1.امام خمینی

در فرازی از کلماتشان میفرمایند:

قرآن کریم اخطار کرده است به اینکه اگر تنازع کنید فشل
میشو ید .شما آثار فشل را در مسلمین مشاهده میکنید ،آثار
فشل را در کشورهای عربی مشاهده میکنید .فشل شدن از این

بخش اول :امت واحده اسالمی

مانع اتحاد و اقتدار جهان اسالم گردند .قرآن کریم تنازع را موجب

بدتر چه که کشورهای پهناور اسالمی با همه قدرتی که از حیث
سیاسی ،از حیث نظامی ،از حیث ذخایر دارند ،در مقابل اسرائیل
همه فشل هستند؟ شما فشل را چه میدانید؟ جز این است که
نتواند یک دولتی یا یک ملتی کاری که باید انجام بدهد ،کاری که
باید برای حفظ نظام خودش انجام بدهد ،نتواند انجام بدهد؟
دشمنی که حمله بر اسالم کرده است و حمله بر بالد مسلمین
کرده است و هر روز توسعه را زیاد میکند و قانع به یک کشور هم
برای خودش نیست ،مسلمین در مقابل او فشل هستند2.

همچنین مقام معظم رهبری در این باره چنین فرمودند:
اختالف عقاید فقهی و کالمی میتواند هیچ تأثیری در میدان
واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد .مراد ما از وحدت
دنیای اسالم ،عدم تنازع است تنازع نباشد ،اختالف نباشد3.

 . 1االنفال46 :
 .2امام خمینی ،صحیفه امام،ج،16ص.35
 .3امام خامنهای ،بیانات در دیدار مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی.1385/5/30 ،

15

 .5از دیگر عناصری که موجب تفرقه در امت اسالمی شده مشاجره،
حرمتشکنی و توهین است .مشاجره موجب کدورت میشود .امروز
این نحو گفتگو را در شبکههای ماهوارهای و بدتر از آن را در شبکههای
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

اجتماعی اینترنتی مشاهده میکنیم .فردی یا عدهای در یک کانال
تلویزیونی حرفهایی میزنند که موجب کینهتوزی میشود .اختالفات
فقهی و کالمی و تاریخی را برجسته میکنند و با تبلیغات سوء علیه
همدیگر آتش فتنه را برمیانگیزند .برخی از این کانالها برساخته استکبار
جهانی است و مرکزیت آن در انگلیس و امریکا مدیریت میشود و
آبشخور آن در اموالی است که از سوی رژیم صهیونیستی و حامیان آن
برای تفرقه در جهان اسالم تخصیص یافته است .گاهی یک شیعه
متعصب در یک کانال جنجالی به توهین به مقدسات اهل سنت
میپردازد و گاهی یک اهل سنت با نسبتهای ناروا به مکتب شیعه آنها
را تکفیر میکند .فحاشی و بدزبانی و ا راق و رضورزی در نقل
مطالب و محتواهای تحریککننده از ابزارهای اصلی این تهاجم زبانی
هستند .رض اصلی دامنزدن به آتش اختالفات است .استفاده از
ابزارهای فرهنگی برای ایجاد اختالف از جمله ابزارهای کشورهای ربی
برای جلوگیری از نفوذ اسالم در کشورهای ربی است .توهین به پیامبر
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اکرم

و توزیع فیلم آتش زدن قرآن از جمله این موارد است .مقصد

نهایی عبارت است از تحریک مسلمانان افراطی برای بروز دادن
خشونت از نوع سر بریدن معلم فرانسوی بهوسیله یک مسلمان افراطی تا
به این وسیله هم نقابی درو ین با رنگ و لعاب خشونت بر چهره اسالم
رحمانی بیاویزند و هم از این حرکت برای محدودسازی آزادی مسلمانان
ساکن اروپا برای اجرای اوامر اسالم بهصورتی قانونی و مدون بهرهمند

شوند و هم یر مسلمانان ربی را نسبت به اسالم بدبین کنند و جلوی
رشد روزافزون گرایش به اسالم در رب را بگیرند .به همین جهت پرهیز
از مشاجره و حرمتشکنی و توهین به مقدسات از ضرورتهای جدی

فیزیکی روی میدهد ،ولی در لسان از نوعی از ادبیات استفاده
میکنند که باعث تحریک طرف مقابل میشود .چهبسا همین
مشاجرهها اگر از آن پرهیز نشود ،ممکن است به درگیری فیزیکی و
درگیری نیز به جنگ بینجامد.

بخش اول :امت واحده اسالمی

برای تشکیل امت واحده اسالمی است.
ً
این مورد بیشتر لسانی و لفظی است و معموال قبل از درگیری

قرآن کریم در مورد فحاشی به بتپرستان و بدزبانی با آنان
هشدار داده و از آن نهی میکند:

َ َ َ َُّ ََّ
ََّ َ ُ َُّ ََّ َ ْ
ْ ُ َ ْ ُ
اَّلل َعد ًوا
اَّلل فیسبوا
﴿وَل ت ُسبوا ِ
ون ِ
اَلین یدعون ِمن د ِ
َّ ُ
َ َ ُ َ
ْ
َ
َ
َ ََّ
ک أ ََّم ٍة ع َمل ُه ْم ث ََّم ِإل َر َِّب ِه ْم
ِبغ ِ
ری ِعل ٍم کذ ِلک زینا ِل ِ
ُ ْ ُ َ
َ َ
َم ْر ِج ُع ُه ْم فین َِّب ُئ ُه ْم ِب َما اکنوا یع َملون﴾ (انعام)108 :
و معبودانی را که کافران بهجای خدا میپرستند ،دشنام ندهید
که آنان هم از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام خواهند داد.

این گونه برای هر امتی اعمالشان را آراستیم [تا به کیفر لجاجت
و عنادشان گمان کنند که آنچه انجام میدهند نیکوست ]،سپس
بازگشت همه آنان بهسوی پروردگارشان خواهد بود ،پس آنان را
به اعمالی که همواره انجام میدادند ،آگاه میکند.

در روایتی از حضرت رسول اکرم

بعد از نهی از مجادله

کالمی و ممارات و خشمگین شدن بر کسانی که در حال مجادله
در امور دین بودند ،آمده است:
از مجادله دست بردارید شیطان مأیوس شد که مورد پرستش
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قرار گیرد ولی راضی شد که به (جان) هم بیافتید و این همان
مراء (جدال در کالم) است پس مراء را رها کنید .همانا
بنیاسرائیل هفتاد و یک فرقه و مسیحیان هفتاد و دو فرقه شدند
و همه در گمراهیاند مگر توده بزرگ .راوی گفت ای رسول خدا
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

توده بزرگ چه کسانی هستند؟ فرمود :کسانی که به سبک و
روشی هستند که من بر آنم ،من و اصحابم.کسانی که در دین
خدا مجادله نمیکنند و کسانی که هیچیک از اهل توحید را
بهخاطر گناه بخشوده شده تکفیر نمیکنند1.

امام خمینی در بیانی فرمودند:
آن آخونــد احمقــی کــه در یــک همچــو مقطــع از زمــان بــه
بعض مقدسات شیعه جســارت مـیکنــد ،درصــدد ایــن اســت
کــه در مقابــل او هــم یــک کســی پیــدا بشــود ،آن هــم یــک
چیــزی بگویــد و موجــب بشــود کــه بــین مســلمین در یــک
همچــو مقطــع از زمــانی کــه دارد وحــدت ایجــاد مــیکنــد،
ً
اخــتالف ایجــاد بشــود .واقعــا اســالم چــه کنــد بــا ایــن طــرز
فکرهــا ،بــا ایــن طــرز عملهــا؟ اســالم چــه کنــد بــا ایــن
آخونـــدهایی کـــه خودشـــان را بهصـــورت یـــک روحـــانی
درآوردند و در بین مــردم پخــش هســتند؟ ایــن گرفتــاری اســت
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که در یک همچــو مــوقعی کـه مســلمین دارنــد فکـر مـیکننــد،
او بــهعنوان اینکـه مــن دیــدم کـه بعــض از جوانهــا متمایــل بــه
ایــن اجتمــاع شــدند ،متمایــل بــه ایــن ای ـران شــدند ،تکلیــف
دیدم به اینکه بگویم اینهــا مشــرکانــد ،اینهــا مجــوسانــد اینهــا
چطورنــد و بــه بعــض مقدســات جســارت کردنــد .ایــن ،جــز
 .1ابنهیثم ،مجمع الزوائد ،ج،7ص259؛ طبرانی ،المعجم الکبیر ،ج  ، 8ص 152

اینک ـه خــدمت بــه اســتعمار اســت ،خــدمت بــه قــدرتهای
بــزرگ اســت و کارشـکنی بـرای اســالم و مســلمین اســت؟ مــا
باید فکر کنــیم بـرای ایــن مســائل .مســلمانها بایــد فکـر کننــد
ب ـرای ایــن مســائل و ایــن اشخاص ـی ک ـه ایــن طــور در صــدد

مقام معظم رهبری نیز در فرازهایی فرمودند:
آنچــه وظیفــه مســلمانان اســت ـ چــه مســلمان شــیعه ،چــه
مســلمان ّ
ســنی ـ ایــن اســت کــه بــا تحریــک احساســات
یکدیگر ،بــه دشــمن کمــک نکننــد؛ شــیعه بایــد بدانــد کــه اگــر
چنانچه اخــتالف و دعــوا ّ
وحساسـ ّـیت برانگیــزی میــان شــیعه و

بخش اول :امت واحده اسالمی

شکستن وحدت مسلمیناند1.

سـ ّـنی تحریــک بشــود ،دشــمن مشــترک ،دشــمن اصــلی ،ســود
خواهــد بــرد ،نبایــد اجــازه بدهــد؛ ّ
ســنی هــم همینجــور.
طــرفین بایــد مراقــب باشــند ،احساســات یکــدیگر را تحریــک
ّ
نکننــد ،بــه مقدســات یکــدیگر اهانــت نکننــد ،دعــوای بــین
طائفــههای مســلمان و گروههــای مســلمان و بــه طــور خــاص
بین شــیعه و سـ ّـنی را ـ کــه موردعالقــه دشــمنان اســالم اســت ـ

آتشافروزی نکنند2.

خط قرمز از نظر نظــام اســالمی و از نظــر مــا ،عبــارت اســت
از اهانــت بــه مقدســات یکــدیگر .آن کســانی ک ـه نادانســته،
از روی فلــت ،گــاهی از روی تعصــبهای کــور و بیجــا،
چــه ّ
ســنی و چــه شــیعه ،بــه مقدســات یکــدیگر تــوهین
میکننــد ،نمــیفهمنــد چــه میکننــد .بهتــرین وســیله بــرای
 .1امام خمینی ،صحیفه امام،ج ،19ص.51
 .2امام خامنهای ،بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم بهمناسبت عید دیر.1393/7/21،
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دشــمن همینهــا هســتند؛ بهتــرین ابــزار در دســت دشــمن
همینها هستند؛ این خط قرمز است1.

بدانیــد تحری ـک عواطــف مــذهبی ب ـرادران اهلســنت ک ـار
بســیار خطــا و گنــاه اســت؛ ایــن را بــهعنوان یــک اصــل
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

بپذیریــد .ی ـک نقــاط اختالف ـی وجــود دارد .تکیــه بــر روی
ایــن نقــاط ،شــعلهور ک ـردن آتــش تعصــبات در ایــن نقــاط
اخــتالف ،ایــن درســت همــان چیــزی اســت کــه امــروز
ســـازمانهـــای جاسوسـ ـی امریکـ ـا و اسـ ـرائیل دنبـــالش
هســتند؛ ایــن همــان چیــزی اســت کـه آنه ـا مــیخواهنــد.
بعضــیهــا ناخواســته و بــدون جیــره و مواجــب مــیشــوند
مــزدور آنهــا ،همــان کـاری را کـه او بایــد پــول بدهــد و بــه
دســت بیــاورد ،آن را بــدون اینک ـه از او اجــر و مــزدی هــم
بگیرنــد ،ب ـرایش دارنــد انجــام مــیدهنــد و خشــم اله ـی و
سخط الهی را برای خودشان فراهم میکنند2.
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 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار مردم سقز.1388/2/29 ،
 .2امام خامنهای  ،بیانات در دیدار با کارگزاران فرهنگی و اجرایی حج.1386/8/23 ،

محور دوم:
معیار همکاری در جهان اسالمی مأخوذ از سبک زندگی رسول
الله

و سنت قطعی ایشان است .عنوان این همکاری منطبق بر

عنوان «معیت با رسول الله» است «و الذین معه» یعنی کسانی که
با رسول خدا هستند:

بخش اول :امت واحده اسالمی

همکاری در جهان اسالم

ُ َ َّ ٌ َ ُ ُ
َ َّ َ َ ْ َّ
ول َا ََّّلل َو َا َّ َِل َ
ُ َ ُ َ َ ُ ْ 1
ین َم َع ُه أ ِشد ُاء ََع الکف ِار رَحاء بینهم﴾
﴿ُممد رس
ِ

این همراهی و معیت به معنای آن است که پیامبر سقفی باالی

سر امت اسالم قرار داده و همه باید تحت این سقف واحد بیایند و با
هم متحد شوند و امت رسول الله را شکل دهند .آحاد امت واحده
رسول الله مسلمانانی هستند که در همه امور نظری و عملی همراه
ایشان باشند .ایشان را الگو قرار داده و پای خویش بر جای پای ایشان
ً
نهند .اصوال اصحاب کسانی بودند که از نظر جسمانی همراه و
همصحبت ایشان بودند ولی اصحاب واقعی کسانی بودند که با دل
و جانشان نیز همراه ایشان بودند .هم مصاحبت جسمی داشتند و هم
مصاحبت و همراهی روحی و معنوی و در کارها با ایشان همراه و
همرأی بودند و هرگاه کاری پیش میآمد که موجب اختالف بود از
نظر ایشان تبعیت میکردند .قرآن در این زمینه چنین بیان میدارد:

ُ
َّ
َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ ُ
ول َو ِإذا اکنوا َم َع ُه
اَّلل َو َر ُس ِ ِ
﴿ ِإنما المؤ ِمنون ا َِلین آمنوا ِب ِ

 .1الفتح.23 :
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َ ْ ْ َ ُ َ َّ ْ ْ
َْ
یس َتأ ِذ ُن ُ
وه﴾
ََع أم ٍر جا ِم ٍع لم یذهبوا حت

1

مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان دارند و وقتی
به همراه او ،کاری مشترک برایشان پیش آید (از همراهی او)
رویگردان نیستند مگر اینکه از او اجازه بگیرند.
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

عالمه طبرسی در ذیل آیه مینویسد امر جامع و مشترک ،امری
است که باید با اجماع و همکاری به انجام رسد مثل حضور در
میدان جنگ یا مشورت یا نماز جمعه و مانند آن2 .

از همینجا روشن میشود که معیت با رسول الله مالزم با پذیرش
دستورات او و تبعیت از راهبری ایشان است .در عین حال این همراهی
و مالزمت دارای دو خصوصیت اصلی است که در آیه فوق بیان شده
است :اول مقابله با دشمنان اسالم و دوم رحمت و رأفت بین مسلمانان.
اینک به مؤلفات هر یک از این دو خصوصیت میپردازیم.

 .1مقابله با دشمن مشترک
اولین ویژگی همراهان رسول الله شدت و حدت آنان علیه کفار
است .کفاری که علیه اسالم دست به سالح برده و در میدان جنگ
صفآرایی کردهاند کفار حربی نامیده میشوند .اما کفاری که از
سر صلح با اسالم درآیند میتوانند در دار اسالم سکنی گزیده و از
22

حقوق شهروندی برخوردار باشند .شدت علیه کفار حربی نیازمند
چهار امر است:
الف .دشمن شناسی جهان اسالم (دشمنان جغرافیایی و دشمنان جهانی)

مسلمانان باید دشمن مشترک خود را بشناسند .در صحنه و
 .1النور.62 :
 .2طبرسی ،مجمعالبیان ،ج  ،7ص 248

روزگار کنونی جهان که دشمنان اسالم از ابزارهای مختلف و
پیچیده برای دشمنی استفاده میکنند شناخت دشمن بسیار مهم
است؛ چه دشمنان جغرافیایی که در لبه مرز ما (جهان اسالم)
حضور دارند ،مثل آنچه امروز در منطقه کشمیر میگذرد ،چه
اسالم تلقی میشوند و ما نام آنها را استکبار جهانی نهادهایم که در
سرسلسله آنها آمریکا و رژیم اصب صهیونیستی قرار دارند .قرآن
آشکار مسلمانان معرفی
کریم این نوع کافران را بهعنوان دشمنان
ِ

میکند 1.و همچنین یهودیان و مشرکان را شدیدترین دشمنان برای

بخش اول :امت واحده اسالمی

دشمنان بزرگتر و جهانی ،دشمنانی که در مقیاس جهانی ،دشمن

مؤمنان معرفی میکند2 .

حضرت امیر

در خطبه  34نهج البال ة در باره اهالی کوفه

که بعد از جنگ نهروان میل به جنگیدن با دشمن نداشتند میفرماید:
دشمن نسبت به شما خواب ندارد و هوشیار است ولی شما در فلت
به سر میبرید3.

مقام معظم رهبری در فرازهای از کلماتشان به این نکته اشاره
دارند که ما باید دشمن و حیلههای او را بشناسیم و فلت از دشمن،
بزرگترین گرفتاری دنیای اسالم است:

بزرگترین گرفتاری دنیای اسالم این است که ّ
متوجه توطئه و
دست خبیث دشمنان خود نیست؛ این یکی از بزرگترین یا
بزرگترین گرفتاری دنیای اسالم است.4

 .1النساء101:
 .2مائدة82:
 .3شریف رضی ،نهجالبال ة ،خطبه.34
 .4امام خامنهای ،بیانات در دیدار شرکت کنندگان در سیویکمین دورهی
مسابقات بینالمللی قرآن کریم.1393/3/13 ،
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امروز روزی است که امت اسالمی چه نخبگان سیاسی و
فرهنگی و دینی و چه تودههای مردم در آن ،باید بیش از همیشه
هوشیار باشند و حیلههای دشمن را بشناسند و با آن مقابله کنند1.

امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

ب .مرزبندی با جهان استکبار

بعد از اینکه دشمنشناسی شکل گرفت که دشمن ما چه کسی
است و چه نقشهها و حیلههایی دارد ،گام دوم همکاری این است
که با دشمن مرز مشخصی را تعریف کنیم و خود را از جهان
استکبار جدا سازیم و خطوط قرمز خود را در تعامل با دشمن
معلوم کنیم .طوری که اگر کسی وارد آن منطقه قرمز شد معلوم
باشد که بهجای همکاری با جهان اسالم وارد حوزه همکاری با
دشمن شده است.
شفافسازی نوع ارتباط با دشمن هدف از این مرزبندی است.
اینطور نباشد که مرزبندی ما خاکستری باشد و معلوم نباشد که
فالن کشور اسالمی با استکبار همکاری دارد یا ضدیت میکند،
این مرز خاکستری باید برداشته و شفافسازی شود و رفتارها مبتنی
بر این طراحی شکل بگیرد .قرآن کریم میفرماید:

َ َ ََّ
ین َآم ُنوا ََل َت ََّتخ ُذوا َع ُد َّوی َو َع ُد ََّو ْ
اَل َ
کم َأ ْو ِِل َ
اء﴾2
﴿یا أیها ِ
ِ
ِ
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ای کسانی که ایمان آوردید دشمن من و دشمن خودتان را
دوستان (یا اولیا) خود مگیرید.

این مطلب در کلمات بزرگان جمهوری اسالمی نیز بازتاب
یافته است:
 .1امام خامنهای ،پیام بهمناسبت کنگره عظیم حج.1385/10/8 ،
 .2ممتحنة.1 :

هیچگاه سالح مبارزه با ظلم و استکبار و استضعاف را بر زمین
نگذارید؛ و دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا
را شعار خود سازید1.

بنای بر دشمنی و عداوت نداریم؛ بنای بر دوستی و رفاقت و
َ َّ ُ َ َ
ُ َّ
ار
برادری داریم؛ چون معتقدیم باید ﴿ا ِشداء َع الکف ِ
اء َب َ
ُ
ور ََح ُ
ین ُهم﴾ بود؛ این درس امام بزرگوار ما است؛ این خط
ّ
مسلم جمهوری اسالمی است2 .

بخش اول :امت واحده اسالمی

سرآشتی نداریم و با برادران مسلمان
ما با دشمنان ،با استکبار ِ

ج .ترویج روحیه مقابله با دشمنان استکباری بین نخبگان ،مردم
و صاحبمنصبان حکومتی

وقتی مرزبندی مشخص شد ،باید به فرهنگسازی اقدام کنیم.
یعنی باید روحیه مقابله با دشمنان استکباری را ترویج دهیم .ممکن
است هنوز به طور گسترده در جهان اسالم این روحیه وجود نداشته
باشد که همه برای تقابل با جهان استکبار آماده باشند و با دشمن
مشترک وارد معارضه و مقابله شوند .ما باید روحیه مقابله با دشمنان
اسالم را بین سطوح مختلف نخبگان ،بین مردم و بین صاحب
منصبان حکومتی ترویج دهیم .یعنی الیههای مختلف اجتماعی
چنان تربیت اسالمی یافته باشند که روحیه مقابله با استکبار در آنها
قوت گرفته باشد .دیدگاه مقام معظم رهبری در این مورد چنین است:
امروز نخبگان و سیاستمداران دنیای اسالم مسئولیت سنگینی
 .1امام خمینی ،صحیفه امام ،ج ،20ص.38
 .2امام خامنهای ،بیانات در دیدار اعضای مجمع جهانی اهلبیت واتحادیه
رادیو و تلویزیونهای اسالمی.1394/5/26،
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برعهده دارند؛ جهانخواران را در کشورها و در قلمرو نفوذ
کالم خودشان رسوا کنند؛ تبلیغات خباثتآلود آنها علیه
اسالم را با عزم راسخ عقیم کنند؛ نگذارند نقشههای آنها به
نتیجه برسد؛ این مسئولیت برعهده همه است .دنیای اسالم
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

بالقوه دارای قدرت است .علما ،روشنفکران ،سیاستمداران،
گروهها و جمعیتها ،صاحبان قلم ،صاحبان بیان و همه
کسانی که منبری از منبرهای بینالمللی یا ملی را در هر
کشوری برعهده دارند ،مسئولیت سنگینی دارند1 .

د .جنگ نرم علیه دشمن با ابزارهای شبکهای فراگیر و امن

گام آخر در فصل همکاری در جهان اسالم ،فعال بودن در حوزه
ً
جنگ نرم است ،مقابله ما با دشمن مشترک صرفا به جنگ سخت که
ً
با خمپاره و تانک و موشک انجام میشود محدود نیست؛ صرفا در
محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی که آن هم بهنوعی از انواع جنگ
سخت محسوب میشود ،نیستیم .بلکه عالوه بر دو حوزه ،در یک
الیه سوم که جنگ نرم در حوزه رسانه است نیز با دشمن مقابله
میکنیم .ما باید با استفاده از فناوریهای شبکهای و ابزارهای فراگیر،
در حوزه رسانه در جهان اسالم فعالتر شویم؛ این ابزارها باید
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ابزارهای امن باشد ابزاری نباشد که خود دشمن از آنها برای شناسایی
فعاالن این حوزه استفاده میکند ،نظام جمهوری اسالمی توانسته و
انشاء الله بیشازپیش خواهد توانست که این ابزارها را آماده کند تا ما
بتوانیم در حوزه جنگ نرم با ترفندهای نوین دشمن مقابله کنیم؛ چه
 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسالمی
در  17ربیع االول.1385/2/6 ،

با تأسیس کانالها و شبکههای اجتماعی اینترنتی ،چه با تأسیس
شبکههای ماهوارهای و چه با حضور رسانهای بهصورت مطلق؛ ما
باید در صحنه جنگ نرم هم سربازان و هم فرماندهانی داشته باشیم؛
مقابله درخوری را شکل دهیم .این همان ابزاری است که دشمنان
اسالم به نحو گسترده و هوشمندی از آن برای مقابله با انقالب و
بیداری اسالمی بهره میبرند .همسانسازی ابزارهای مقابله با دشمن
از این آیه قرآن استفاده میشود:

َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ َ ْ
ْ
یکم فاع َت ُدوا َعلی ِه ِب ِمث ِل َما اع َت َدی
﴿ف َم ِن اع َت َدی َعل
َ
ْ
یکم﴾.1
َعل

بخش اول :امت واحده اسالمی

سازماندهی و انتظام داشته باشیم تا بتوانیم با رسانههای استکباری

مقام معظم رهبری در این باره به اتحادیه رادیو و تلویزیونهای
اسالمی چنین فرمودند:
امروز استکبار یک امپراتوری عظیم رسانهای درست کرده؛
اخبار را به میل خودشان تحریف میکنند ،پنهان میکنند،
دروغهایی را بیان میکنند ،سیاستها را از این طریق القا
میکنند؛ آنوقت مدام هم میگو یند که ما [بیطرفیم]م  ...در
مقابله با این امپراتوری خطرناک و این مافیای عظیم رسانهای
که امروز در اختیار سرمایهداران و کمپانیهای آمریکایی و
صهیونیستی است ،یک کاری باید انجام داد .این کاری که
شما دارید میکنید ،شروع یک حرکت است؛ این حرکت را
بایستی دنبال کرد ،باید تقویت کرد ،روزبهروز باید تشدید
 .1بقرة.194 :
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کرد ،شرکا و همراهانتان را باید اضافه کنید1 .

به نظر ما میشود امپراتوری رسانهای صهیونیستی ربی را
شکست داد؛ میشود این کار را کرد ،اگر همه ّ
همت کنیم،
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

میتوانیم .شکست صهیونیستها در جنگ نرم هم ممکن است؛
همچنان که در جنگ سخت ،صهیونیستها شکست خوردند؛
همچنان که مالحظه کردید رژیم صهیونیست در لبنان شکست
خورد ،مجبور به عقبنشینی شد ،مجبور به اعتراف به شکست
شد؛ درحالیکه همه خیال میکردند این یک رژیم شکستناپذیر
است .در جنگ نرم هم میتوان رژیم صهیونیستی و عوامل آن را
شکست داد2.

 .2احسان و دوستی با مسلمانان
طبق دستور قرآن افرادی که در کنار رسول خدا هستند باید با

یکدیگر مهربان باشند و با محبت عمل کنند و ُ
﴿ر ََح ُاء َب َین ُهم﴾ باشند.

ما به همه میگوییم که احترام یکدیگر را حفظ بکنند و به
عقاید و مقدسات هم اهانت نکنند .اگر کسی به بهانه
عقیدهای بخواهد به مقدسات دیگران اهانت کند از نظر ما
بههیچوجه قابل دفاع نیست .محبت ،طرفینی است بایستی
28

همه با هم کمک کنند تا محبت به وجود آید و دشمن نتواند
سوء استفاده بکند3 .

و

 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت
اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسالمی.1394/5/26،
 .2امام خامنهای ،بیانات در دیدار شرکتکنندگان در کنفرانس اتحادیه بین
المجالس سازمان همکاری اسالمی.1396/10/26 ،
 .3امام خامنهای ،بیانات با اقشار مختلف مردم .1368/7/19

دوستی متقابل بین مسلمانان میتواند در امور ذیل
این احسان و
ِ

تبلور یابد:

الف .همیاری در رفع اسباب تفرقه

در رفع منازعات و مشاجرات و جنگها و جلوگیری از ترور و تکفیر
در جهان اسالم است؛ یعنی همکاری و همیاری کنیم همان پنج
محوری که منشأ تفرقه بین مسلمانان است اتفاق نیفتد؛ خود این
همکاری ،الیهای از همکاری دیگر را شکل میدهد ،ممکن است
دو قومیت با هم درگیر شده باشند و قومیت ثالثی بیاید و همیاری

بخش اول :امت واحده اسالمی

اولین گام در احسان و دوستی با مسلمانان ،همیاری و همکاری

کند تا مشاجرات و منازعات و یا جنگها رفع شود.

َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
یکم َو َّات ُقوا َّ َ
ْ
اَّلل
نی أخ َو
﴿ ِإنما المؤ ِمنون ِإخوة فأص ِلحوا ب
کم ُت ْر َ ُ
َل َع َّل ْ
َحون﴾ .1

از امیرالمؤمنین علی

روایت است که آشتی دادن بین دو

طرف دعوا از یک سال نماز و روزه با فضیلتتر است.

2

امام خمینی در دیدار با سفیر یمن شمالی چنین فرمودند:
اسالم یک دین آسمانی است که برای ارشاد ملتها و رفع
اختالف بین آنان و هدایت به کماالت انسانی و رفع ظلم و
ً
ً
بیدادگری آمده است .لکن مسلمین ـ مجموعا و تقریبا ـ
همینطور دولتهای اسالمی از آن ّ
سری که اسالم برای آن آمده
است ،یا افل بودند و یا تغافل کردند و همه گرفتاریهایی که
برای مسلمین در طول تاریخ ایجاد شده است برای همین جهت
است که از تعلیمات اسالم دور بودند ،و نتوانستند آن هدایتی را
 .1حجرات.10 :
 .2شریف رضی ،نهج البال ه ،نامه .47
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که اسالم برای آن آمده است ادراک کنند ،و یا به واسطه ا راضی
که داشتند نتوانستند انجام بدهند.مشکل عمده مسلمین همان

امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

دوری از اسالم و قرآن است؛ و اگر مسلمین به حسب امری که
َ ْ َ ُ َ ْ َّ
اَّلل
خدای تبارک و تعالی فرموده است
﴿واعت ِصموا ِِبب ِل ِ
َ ً
ََ ُ
َجیعا َوَل تف َّرقوا﴾ اگر به همین یک امر و نهی عمل
ِ
میکردند ،تمام مشکالتشان ـ مشکالت سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادیشان ـ رفع میشد؛ و هیچ قدرتی نمیتوانست با آن
مقابله کند .لکن معاألسف بهواسطه فلت بعضی و عدم توجه
بعضی و تغافل بعضی ،از این امر محروم ماندند؛ و تا این امر
الهی تحقق پیدا نکند باید مسلمین انتظار گرفتاریهای بیشتر
داشته باشند1.

مقام معظم رهبری در دیدار با مهمانان شرکتکننده در یکی از
کنفرانسهای بینالمللی وحدت اسالمی چنین فرمودند:
وحدتی که ما اعالم میکنیم و شعار میدهیم و به آن دلبسته
هستیم و دنبال آن ،حرکت و کار میکنیم ،اولین نقطهاش باید
ناظر به رفع این تعارضها و تناقضها و اختالفها و درگیریها
باشد که خدای متعال به این راضی است و مؤمنان و مخلصان
و اولیا و عقالء ،از آن خشنودند .باید مقدمات و زمینههای این
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کار فراهم بشود .اختالف عقیدتی دارند ،داشته باشند؛ اختالف
قومی دارند ،داشته باشند؛ تغایر نژادی دارند ،داشته باشند.
اینها ،مستلزم و مستوجب تنافس و تعارض و درگیری و جدال
بین مسلمین نشود .باید همه مخلصانه کار کنند .علمای بزرگ،
ً
متفکران ،روشنفکران ،نویسندگان ،شعرا ،هنرمندان ،واقعا این
 .1امام خمینی ،صحیفه امام ،ج،9ص.129

َ
َ َ
بل
را واجب الهی بدانند .این آیه شریفه قرآن﴿ :واعت ِصموا ِِب ِ
َّ
اَّلل ََج ً
یعا﴾ و آیات دیگر ،خطاب به ما و همه مسلمین در
ِ
مقابل دشمنان اسالم است .به این آیات عمل کنیم1.

گام دوم احسان و دوستی ،کمک به مظلومان و مستضعفان
است؛ در سراسر جهان اسالم عدهای هستند که مظلوم واقع شدهاند
و یا مستضعف هستند که باید به آنها رسیدگی و کمک شود؛
کمکرسانی به مظلوم یکی از وظایفی است که هر مسلمانی
برعهده دارد؛ قرآن کریم در این باره میفرماید:
َ َ َ ُ َ َ ْ ِّ َ َّ ْ
اتلق َوی﴾.2
﴿تعاونوا َع ال ِِب و

این درسی است که از سنت نبی اکرم

بخش اول :امت واحده اسالمی

ب .کمک به مظلومان و مستضعفان

فراگرفتیم که فرمود:

«هر کس صبح برخیزد و به امور مسلمانان همت نگمارد در زمره
آنان نیست و هر کس بشنود که کسی فریاد میزند ای مسلمانان به
فریاد برسید و پاسخ او را ندهد مسلمان نیست 3».و نیز علی بن
ابیطالب در وصیتی که به امام حسن و امام حسین

داشتند

فرمودند« :شما دشمن ظالم باشید و یاور مظلوم».4
امام خمینی در توصیهای که به مسلمانان داشتند فرمودند:
هر دو ابرقدرت ،کمر به نابودی ملل مستضعف بستهاند و ما باید از
مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم .ما باید در صدور انقالبمان به
جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقالبمان را صادر نمیکنیم کنار
 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار با مسئوالن کشوری و لشکری و میهمانان
شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسالمی.1369/7/16 ،
 .2المائدة.2 :
 .3کلینی ،کافی،ج،2ص.164
 .4شریف رضی ،نهج البال ه ،نامه .47
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بگذاریم؛ زیرا اسالم بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمیباشد و
پشتیبان تمام مستضعفین جهان است .از طرفی دیگر تمام قدرتها
و ابرقدرتها کمر به نابودیمان بستهاند ،و اگر ما در محیطی
ً
قطعا با شکست مواجه خواهیم شد1.
دربسته بمانیم
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

مقام معظم رهبری در تبیین کالم فوق فرمودند:
ما در حمایت از مظلوم نگاه به مذهب طرف مقابل نمیکنیم؛
ّ
و نکردیم؛ خط امام بزرگوار این بود .امام همان رفتاری را که
با مقاومت شیعه در لبنان داشت ،همان رفتار را با مقاومت
ّ
سنی در فلسطین [هم] داشت؛ بدون هیچ تفاوتی .ما همان
حمایتی را که از برادرانمان در لبنان کردیم ،از برادرانمان در
ّزه [هم] کردیم؛ بدون هیچ تفاوتی .آنها ّ
سنی بودند ،اینها

شیعهاند .مسئله برای ما ،دفاع از ّ
هویت اسالمی است ،حمایت

از مظلوم است ،مسئله فلسطین است؛ امروز در رأس مسائل
منطقه مسلمانها مسئله فلسطین است؛ این برای ما مسئله
اصلی است .در دشمنیهایمان هم فرق نمیکند؛ امام بزرگوار
مبارزه کرد با ّ
محمدرضای پهلوی که شیعه بود بهحسب ظاهر؛

همانطور مبارزه کرد با صدام حسین که ّ
سنی بود بهحسب
البته نه او شیعه بود ،نه این ّ
ظاهرّ .
سنی؛ هر دویشان از اسالم
32

بیگانه بودند ّاما ظاهر این ّ
سنی بود ،ظاهر او شیعه بود .امام با
هر دوی اینها یکجور مبارزه کرد .مسئله مسئله ّ
سنی و شیعه
و مذهب و مانند اینها نیست؛ مسئله مسئله اصول اسالم
ُ
ً
است« :کونوا ل ّلظالم َخ ً
صما َو ِل َلمظل ِوم َعونا» این دستور
ِ ِِ
 .1امام خمینی ،صحیفه امام،ج،12ص.202

ّ
خط ما است1.
اسالم است .این راه ما است؛ این
امیرالمؤمنین برای دفاع از مظلوم ،شرط اسالم را نگذاشته است2.

انبیــاء در طــول تــاریخ در کنــار مظلومــان قــرار گرفتهانــد؛
ً
یعنی بـرای عــدالت عمــال پیکــار کردنــد .مالحظــه کنیــد؛ در

طبقــات ســتمگرند؛ بنــابراین پیغمبــران در معارضــه بــین
ظــالم و مظلــوم ،همیشــه در طــرف مظلــوم قــرار گرفتنــد؛
یعنی برای عدالت وارد میدان شدند و جنگیدند3.

بخش اول :امت واحده اسالمی

قرآن کریم تصریح شده کــه انبیــاء بــا طوا یــت مواجهانــد ،بــا
ُمتـ َـرفین مواجهانــد ،بــا مــه مواجهانــد کــه هم ـه اینهــا جــزو

 .3تمسککک بککه قککر ن و سککنت پیککامبر و عتککر بککهعنوان
محورهای همکاری
تمسک به قرآن کریم ،سنت قطعی پیامبر

و تمسک به اهل

بیت از مهمترین معیارهای همکاری به شمار میرود؛ همکاری
در جهان اسالم باید بر پایه سه محور کلیدی و اساسی باشد که
یکی سنت نبوی است و دو محور دیگر همان ثقلین است که
حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی

به آن توصیه کردهاند

و آن تمسک به قرآن و تمسک به اهل بیت

است .به اعتقاد همه

4

مسلمانان قرآن وحی منزل است و سنت قطعی نبوی نیز به اجماع
مسلمانان معیار عمل محسوب میشود .تمسک به اهل بیت که
و

 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت
اتحادیة رادیو و تلویزیونهای اسالمی.1394/5/26 ،
 .2امام خامنهای ،بیانات در خطبههای نماز جمعه  21رمضان.1380/9/16،
 .3امام خامنهای ،بیانات در دومین نشست اندیشههای راهبردی.1390/2/27 ،
 .4احمد حنبل ،مسند احمد،ج،17ص113؛ شیخ صدوق ،معانی االخبار ،ص.90
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ً
معموال در آیات و روایات از آن تعبیر به ﴿املودة یف القریب﴾ 1یا
« ّ
حب اهل بیت» شده است؛ در همه جوامع اسالم مشترک است.
ما میتوانیم با این سه شاخص ،محور احسان و دوستی بین
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

مسلمانان را در جهان اسالم تقویت کنیم و همکاری در جهان
اسالم را به منصه ظهور برسانیم.
پیامبر اکرم در حدیثی مشهور اهل بیت خود را به کشتی نوح
تشبیه کرده اند که هر که بر آن سوار شود نجات یابد و هر که از آن
تخلف کند رق شده و به آتش دوزخ افکنده شود.
مقام معظم رهبری تبیین جالبی از محبت اهل بیت

2

بیان فرمودند:

حب اهلبیت مخصوص یک گروه ّ
ّ
خاصی در اسالم نیست؛

همه مسلمین اهلبیت پیغمبر را دوست میدارند؛ همه مسلمین
ّ
نسبت به اهلبیت پیغمبر ارادت دارند .یک عده خیلی معدود و
قلیلی بهعنوان نواصب در تاریخ بودند که آنها هم به احتمالی
انگیزههایشان انگیزههای سیاسی بود ،نه به معنای واقعی انگیزه
دینی؛ لکن قاطبه مسلمین ،از صدر ّاول تا امروز ّ
محب اهلبیت
ِ
محسوب میشوند .خب ،همین یک جمله برای ما یک درس
است؛ آن درس این است که پس بهوسیله ّ
محبت اهلبیت،
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میشود در میان مسلمین اجماع ایجاد کرد؛ میشود این را یک
ّ
ّ
محوری قرار داد برای اتحاد و اتفاق مسلمین .همچنان که وجود
مبارک پیغمبر اسالم وسیله و محور وحدت بین مسلمین است،
 .1الشوری.23 :
 .2حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ،ج  ،2ص373؛ زمخشری،
اساس البال ة ص 268؛ النهایة ج  ،2ص .298

ّ
و همچنان که قرآن و کعبه شریف محور اتحاد مسلمین است،
ّ
مح ّبت اهلبیت هم میتواند محوری باشد برای اتحاد مسلمین
و دلها را به هم نزدیک کند1.

بخش اول :امت واحده اسالمی
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 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار شرکتکنندگان در اجالس محبان
و مسئله تکفیریها.1396/9/2 ،
اهلبیت

محور سوم:
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

همافزایی کشورهای اسالمی
همکاری با همافزایی متفاوت است .در همکاری حاصل جمع
کارها مساوی با جمع هر یک از کارهاست ولی در همافزایی حاصل
جمع کارها از جمع ساده تکتک کارها بیشتر میشود .وقتی دو یا
چند شخص همافزا میشوند ،میتوانند کارهای جدیدی انجام دهند
که فراتر از همکاری تکتک آنها با هم است .وقتی توان و داراییها
در جهان اسالم همافزا شود امکان تحقق اموری فراهم میآید که
ً
بیشتر از زمانی است که کارهای تکتک آنها با هم جمع شوند مثال
فرض کنید دو نفر که در استخراج معدن بهصورت تکتک فعال
ً
هستند هر یک  10گرم طال استخراج کنند که جمعا  20گرم طال
استخراج خواهند کرد .حال فرض کنید که این دو با یکدیگر همافزا
ً
گردند در این فرض میتوانند  25گرم طال استخراج کنند .مثال به
کمک هم میتوانند سنگهایی را جابهجا کنند که بهتنهایی قادر با
جابهجایی آن نبودند .این حالت را همافزایی نامند .در همافزایی
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کارهایی شکل میگیرد که هر یک از آنها بهتنهایی قادر به انجام آن
نبودند و سرجمع فعالیت از جمع تکتک فعالیتها بیشتر است.
همافزایی کشورهای اسالمی الاقل در پنج حوزه در جهان
اسالم قابلتعریف است .همافزایی در امنیت در جهان اسالم،
همافزایی در دانش در جهان اسالم ،همافزایی در قدرت سیاسی در
جهان اسالم ،همافزایی در ثروت در جهان اسالم و همافزایی در

خدمترسانی مشارکتی در جهان اسالم .اینک به اجمال در حد
وسع این مقاله به توضیح هر یک از این پنج حوزه میپردازیم.

 .1همافزایی در امنیت
بوده و با روشهای سخت و نرم تالش کرده تا سلطه خود را بر
سرزمینهای آنان تداوم بخشد .از سوی دیگر مهمترین عامل
پیشرفت در هر منطقه تأمین امنیت سرزمینی است .طوری که
سرزمینهای اسالمی مصون از هر نوع تهدید یا حمله بیگانه باشد و

بخش اول :امت واحده اسالمی

استکبار جهانی از دیرباز درصدد استعمار ملل مستضعف جهان

بتواند با هر تهدید و حملهای رویارویی کند .در اسالم اجازه سلطه
کفار بر مسلمانان داده نشده است و قرآن کریم هر نوع سلطه کفار بر
مؤمنین را نفی کرده و راه را بر آنان بسته است 1.پیامبر اسالم نیز اسالم
را معیار نوعی برتری دانسته که از آن باالتر نیست.
إ

اْل إس َال ُم َی إع ُلو َو َال ُی إع َلی علیه2

ِ

امام خمینی درباره سلطه بیگانگان بر مسلمانان چنین فرمودهاند:
ما منطقمان ،منطق اسالم ،این است که سلطه نباید از یر بر
شما باشد .نباید شما تحت سلطه یر بروید .ما هم میخواهیم
نرویم زیر سلطه .ما اصل گفتنمان این است که امریکا نباید
باشد .نه امریکا تنها ،شوروی هم نباید باشد؛ اجنبی نباید باشد.
منطق ما این است و فریاد ما هم همین است .با این منطق اگر
بحث کسی دارد ،بکند3.

 .1نساء.141 :
 .2صهیب عبدالجبار ،الجامع الصحیح للسنن و المسانید،ج،1ص14؛ شیخ
صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،ج  ،4ص .334
 .3امام خمینی ،صحیفه امام ،ج ،4ص.91
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مقام معظم رهبری نظام سلطه را چنین معرفی کرده است:
امــروز در دنیــا نظــام ســلطه حــاکم اســت؛ ایــن یــک نظــام
جهانی اســت .تســلط نظــام ســلطه بــر دنیــا و زنــدگی بشــر ،دو
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

طــــرف دارد :یـــک طــــرف ،ســــلطهگرهــــا کـــه همــــان
ابرقــدرتهاینــد؛ و طــرف دیگــر ،دولتهــای ســلطهپــذیر
هســتند کـه دخالتهــای وقیحانــه و گســتاخانه ابرقــدرتهــا را
قبول میکنند؛ ایــنهــا هــم خودشــان شــریک جرمانــد .در ایــن
میــان ،ملتهــا بیچــاره هســتند کـه از روی ناآگــاهی و ضــعف
و یا بیهمتی خودشان پایمال میشوند و از بین میروند1.

یکــی از امــوری کــه امنیــت کشــورهای اســالمی را بــه مخــاطره
انداختــه تفرقــه اســت .تفرقــه زمینهســاز ســلطه اســت و اســتعمار نیــز
بدان دامن میزند .وقتــی ملتــی فرقهفرقــه شــد راحــتتر میتــوان بــر آن
مســلط شــد .ایــن فرقــهگرایی گــاهی بــا ادیــان و مــذاهب مختلــف و
گــاهی بــا قومیتهــای متفــاوت شــکل میگیــرد .ســبک زنــدگی
متفاوت میــان قومیتهــا دســتمایهای بـرای ســلطه بیگانگــان اســت .در
طــول تــاریخ مــذاهب مختلــف و اقــوام متفــاوت دســت بــه دامــان
دشــمنان مشــترک خــود شــدهاند تــا بــر مــذهب مقابــل خــود یــا قــوم
مخــالف خــود پیــروز گردنــد و ایــن کــار زمینــه حضــور و ســلطه
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بیگانگــان را ف ـراهم آورده اســت .قــرآن کــریم بیــان کــرده کــه تمــامی
پیامبران اولوالعزم به برپــایی دیــن و عــدم تفرقــه در آن توصــیه شــدهاند2.

 .1امام خامنهای ،بیانات در مراسم بیعت روحانیون ،مسئوالن و اقشار مختلف
مردم استان اصفهان.1368/4/25،
 .2الشوری13:

همچنین به اهل ایمان امــر کــرده کــه بــه ریســمان الهــی چنــگ زنیــد و
متفرق نشوید و به یاد آورید کــه بــا هــم دشــمنی داشــتید ولــی خداونــد

حمله زمان دشمنی وجــود نداشــت و اینــک بــه اراده الهــی بــه الفــت و
اخوت تبدیل گشته اســت .قــرآن حتــی از اقامــه نمــاز در مســجدی کــه
موجبــات تفرقــه بــین مســلمانان را فــراهم آورده نهــی کــرده و آن را
مسجد ضـرار نامیــده اســت  2.همچنــین راه خداونــد را راهــی مســتقیم
نامیــده و از تبعیــت از راههــای دیگــر نهــی کــرده چــون موجــب تفرقــه

بخش اول :امت واحده اسالمی

بــین شــما الفــت انــداخت و بــا ایــن نعمــت الهــی ب ـرادران یکــدیگر
ً
شدید 1.این نعمت الهی همانا امنیتی است کــه قــبال بــر اثــر تهدیــد یــا

مــردم از راه مســتقیم میشــود 3.خداونــد پیونــد میــان پیــامبر و اینگونــه
اف ـراد تفرقــهجو را منقطــع دانســته و آنــان را از عقوبــت تفرقــه در دیــن
برحــذر مــیدارد  4.حتــی هــارون هنگــام عبــادت گوســاله از منــع
بنیاسرائیل پرهیــز کــرد چــون موســی

بــه او توصــیه کــرده بــود کــه

مراقب باشد بنیاسـرائیل متفــرق نشــوند و تشــخیص هــارون ایــن بــود
کــه منــع گوسالهپرســتی قبــل از بازگشــت موســی موجــب تفرقــه
بنیاسرائیل میشود 5.

یکی از عوامل مهمی که که امنیت جهان اسالم را میتواند به
مخاطره اندازد تفرقۀ مذهبی است .امام خمینی در این زمینه میفرماید:
باید سران دول اسالمی توجــه داشــته باشــند بــه ایــن معنــا کـه
 .1آل عمران.103:
 .2التوبة.107:
 .3االنعام.153:
 .4االنعام.159 :
 .5طه.94:
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ایــن اختالفــات اختالفــاتی اســت کـه هســتی آنهــا را بــه بــاد
میدهد .باید با عقــل ،بــا تــدبیر ،توجــه داشــته باشــند بــه ایــن
معنا که به اسم مذهب و بــه اســم اســالم مـیخواهنــد اســالم
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

را از بین ببرند .دســتهای ناپــاکی کـه بــین شــیعه و ســنی در
این ممالک اخــتالف مـیانــدازد اینهــا نــه شــیعه هســتند و نــه
ســنی هســتند؛ اینهــا دســتهای ایــادی اســتعمار هســتند کـه
میخواهند ممالک اسالمی را از دست آنها بگیرند1.

مقام معظم رهبری در فرازی از سخنان خود به مهمانان کنفرانس
بینالمللی وحدت اسالمی فرمودند:

ً
دنیای اسالم ،تقریبا با یک میلیارد و نیم جمعیت ،با امکانات
فراوان اقلیمی و جغرافیایی و طبیعی و انسانی و سرمایههای
بینظیری که در اختیار دارد ،میتواند یک مجموعه عظیم و
متحد را تشکیل بدهد .امروز بیش از دویست سال است که
کیسه استعمار ربی از این منطقه پیوسته ُپر میشود؛ چه در
دوران استعمار ،چه در دوران استعمار نو ،چه در دوران جدید،
به شکلی این منطقه در خدمت اهداف سیاسی دنیای استکبار
بوده که در رأس آن امریکاست .اگر امت اسالمی وحدت خود
را به دست بیاورد ،اگر قدرت اسالمی به معنای حقیقی کلمه
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خود را نشان بدهد ،اگر استقالل اسالمی ،استقالل حقیقی،
در این مناطق به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند ،تسلط و
سیطره اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دشمن قطع خواهد شد.
اینها به این راضی نیستند و با همه وجود تالش میکنند این
 .1امام خمینی ،صحیفه امام ،ج،1ص.336

اتفاق نیفتد .راهی که آنها پیدا کردند ،ایجاد اختالف است و
این بیماری متأسفانه در جسم دنیای اسالم نفوذ کرده .من از
ّ
جد بیندیشید1.
شما درخواست میکنم به این مسئله به طور

خود این عمقبخشی یک حرکت مهم است و هم در سطح
دولتمردان و هم ملل اسالمی که دارای فرهنگی مختلفاند نیازمند
تدابیر اساسی است .ممکن است جنگ نباشد ولی هر لحظه ممکن

بخش اول :امت واحده اسالمی

امنیت بین مرزهای کشورهای اسالمی نیز از ضروریات است
ً
باید کاری کنیم که اوال بین مرزهای دو کشور اسالمی امنیت برقرار
ً
گردد و ثانیا این امنیت دوام پیدا کند و تعمیق یابد و تثبیت گردد.

است بر اساس اختالفات دو کشور جنگ بروز پیدا کند ،اگر بتوانیم
امنیت بین دول اسالمی را تثبیت کنیم در حقیقت از این آفت دور
میشویم .استکبار جهانی میکوشد از طریق اختالفات مذهبی یا
فرهنگی بین دو ملت امنیت کشورهای اسالمی را به مخاطره اندازد
و سپس بهعنوان میانجی جای پای خود را در بین این کشورها استوار
سازد .گاهی نژادی را علیه نژادی دیگر میشوراند و نزاع عرب و
عجم راه میاندازد .گاهی حساسیتهای ملی را بین دو ملت
تحریک میکند و گاهی نیز از ابزارهای تحقیر و تمسخر متقابل
استفاده میکند .درحالیکه قرآن کریم مسلمانها را از بدزبانی و
تحقیر یکدیگر برحذر داشته و مسخره کردن را نهی کرده است2 .

مقام معظم رهبری در باره اتحاد بین کشورهای اسالمی چنین
بیان فرمودند:
 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار شرکتکنندگان در همایش کنفرانس وحدت
اسالمی.1385/5/30،
 .2الحجرات.11:
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اتحـــاد اســـالمی بـــه معنـــای همـــدلی ملتهـــا و همکـــاری
ب
دولتهاســـت .ملتهـــا بحمداللـــه بـــا هـــم همدلانـــد؛
اختالفــات طــائفی و فرقــهای و مــذهبی نمیتوانــد میــان ملتهــا
شــکاف ایجــاد کنــد ،مگــر بــه وسوسـه دشــمن .امــا دولتهــا را
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

ـت سیاســت میتوانــد بــه ایــن طــرف و آن طــرف
متأســفانه دسـ ِ
بکشــاند .مــا امــروز هــم اعــالم م ـیکنیم :کشــورهای همســایه

بـرادر ِان مــا هســتند؛ دســت دوســتی و ب ـرادری مــا بهســوی ایــن
کشورها دراز اســت .بــه آنهــا هـیچ نیــازی نــداریم؛ ایــن بـرادری،

از روی نیاز نیســت .ملــت ایـران ثابــت کــرده اســت کــه بــا توکــل
به خدا و با اعتمــاد بــه نفــس بــر مشــکالت فــائق میآیــد ،امــا مــا
اختالف را برخالف مصلحت دنیای اسالم میدانیم1

همچنین اگر کشور یراسالمی بخواهد به کشور اسالمی
دستاندازی کند و بخشی از سرزمین و یا ثروت آن را تصاحب
کند ،ما باید تمامیت ارضی را در کشورهای اسالمی دنبال کنیم .به
همین جهت مقابله با صب سرزمین فلسطین یک هدف مشترک
است که باید در جهان اسالم پیگیری و در برابر آن مقاومت شود.
مقاومت در برابر ظلم ستمگران از آموزههای اهل البیت

و یک

تکلیف همگانی است .مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند:
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ما تمامیت ارضی کشورهای منطقه برایمان بسیار مهم
[است]؛ تمامیت ارضی عراق و تمامیت ارضی سوریه ،برای
ً
ما کامال مهم [است]؛ آنها دنبال تجزیهاند .بنده از قبل گفتم
که آمریکاییها دنبال تجزیه عراقاند ،بعضیها ّ
تعجب

ً
کردند؛ اخیرا خود آمریکاییها تصریح کردند که دنبال تجزیه

 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار مردم الر در تاریخ 1387/2/19

عراقاندم میخواهند عراق را تجزیه کنند؛ اگر بتوانند
میخواهند سوریه را تجزیه کنند؛ میخواهند کشورهای
کوچککوچک و تحت فرمان به وجود بیاورند؛ به حول ّقوه
ّ
الهی این اتفاق نخواهد افتاد [ ...ما] از تمامیت ارضی
سیاستهای تفرقهافکنانه آمریکا ایستادگی میکنند حمایت
میکنیم؛ با همه کسانی که این تفرقهافکنی را به وجود
میآورند طرفیم و مقابلیم1.

امروز روزی است که ملتها و دولتهای مسلمان میتوانند

بخش اول :امت واحده اسالمی

کشورها حمایت میکنیم؛ از همه کسانی که در مقابله با

ابتکار عمل را به دست گیرند و کاری بزرگ را آ از کنند .کمک
به ملت مظلوم فلسطین ،حمایت از ملت بیدار عراق ،حراست
از ثبات و استقالل لبنان و سوریه و دیگر کشورهای منطقه،
وظیفهای همگانی است ،و وظیفه نخبگان سیاسی و دینی و
ّ
فرهنگی و رجال ملی و جوانان و دانشگاهیان ،سنگینتر از
دیگران است2 .

 .2همافزایی در دانش
یکی از الیههای همافزایی در امت اسالمی همافزایی در دانش
است .ملتها و دولتهای اسالمی باید بکوشند جهل و
عقبافتادگی فرهنگی را از کشور خود بزدایند .یکی از دالیلی که
ما به جنگ یا تنازع و یا مشاجره بین کشورهای اسالمی دچار
میشویم و داعشها و جبههالنصرهها و افراطیگریها میدان پیدا
 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت
اتحادیهی رادیو و تلویزیونهای اسالمی.1394/5/26،
َّ
 .2امام خامنهای ،پیام به حجاج بیتالله الحرام.1384/10/19 ،

و
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میکنند ،جهل و عقبافتادگی فرهنگی برخی از مسلمانهاست؛
پیامبر اکرم

دانشآموزی را بر هر مسلمانی واجب کردهاند.

1

امام خمینی نیز جهل از تعالیم اسالم را عامل انحطاط مسلمانان
معرفی کردهاند و مقام معظم رهبری نیز عامل اصلی عقبافتادگی
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

جهان اسالم را عقبافتادگی در تحصیل علم دانستهاند.
شما جوانان تحصیلکرده ،مردان آتیه و فردا و رجال و
شخصیتهای آینده اجتماعید؛ باید بهوش و بیدار باشید و با
تمامی عوامل عقبافتادگی و تفرق و ذلت ملتهای خود
ً
مبارزه کنید؛ و اگر عمیقا توجه کنید پی خواهید برد که
مهمترین عامل انحطاط مسلمین دوری و بیخبری از تعالیم
واقعی و حیاتبخش اسالم است2 .

ما این عقبافتادگی تاریخی را باید جبران کنیم؛ یعنی ما ضربه
را از بیعلمی خوردهایم .اگر امروز دنیای اسالم از لحاظ
اقتصادی عقب است ،از لحاظ فرهنگی یا سیاسی عقبمانده
است ،این بهخاطر آن است که رقیب ،یعنی دنیای رب ،مجهز
به سالح علم است .از سالح علم برای لبه در میدانهای
سیاست ،اقتصاد و فرهنگ استفاده میکند.ما باید این سالح را
به دست آوریم .باید بتوانیم مسلح به علم شویم تا تهدید رقیب
ـ یا رقیب یا دشمن ،حاال همهشان یکجور نیستند ـ نتواند
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آنطوری که تاکنون کارآمد بوده است ،کارآمد باشد .ما باید این
را داشته باشیم .این یک هدف راهبردی بسیار بلند ملت و بسیار
مهم و حیاتی است .علم را باید به دست آورد3.

 .1ابنماجه ،سنن ابن ماجه ،ج،1ص151؛ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .72
 .2امام خمینی ،صحیفه امام ،ج ،2ص.177
 .3امام خامنهای ،بیانات در دیدار نخبگان جوان.1385/6/25 ،

جهان اسالم باید در زمینه علمی همافزا شود .یعنی اگر ما
دانشی داریم ،با کشور اسالمی دیگر به اشتراک بگذاریم و اگر آن
کشور اسالمی دانشی دارد ،با ما به اشتراک بگذارد و در این زمینه

از خود دفاع کنیم این دانش را به خود محصور و محدود نکنیم.
همچنین دستیابی به قلههای دانش جهانی و فناوریهای پیشرفته
در جهان اسالم یک گام آرمانی است .ممکن است با آن ،قدری
فاصله داشته باشیم .گفته شده که آمریکاییها حتی به چینیها هم

بخش اول :امت واحده اسالمی

همافزایی کنیم تا مبادله علمی و فناوری بین کشورهای اسالمی
ً
شکل بگیرد؛ اگر مثال ما دانش ساخت موشک را داریم و میتوانیم

اجازه نمیدهند به این نوع فناوریها دسترسی پیدا کنند .ما به این
دانش در برخی از رشتهها دسترسی پیدا کردهایم و رتبههای خوبی را
در برخی فناوریها داریم؛ کل جهان اسالم باید به این درجه از رشد
برسد تا به کمک یکدیگر به قلههای دانش و فناوریهای پیشرفته و به
نوک پیکان دانش بشری برسیم.

 .3همافزایی در سیاست
سومین الیهای که در همافزایی جهان اسالم باید شکل بگیرد،
در قدرت سیاسی و بهصورت کلی در قوا است ،باید قدرتهای
سیاسیمان با هم ،همافزا شود .ما در این زمینه نمونهای برای جهان
اسالم داریم که الگوی موفق کشور خودمان است و آن تأسیس نظام
مبتنی بر نظریه مردمساالری دینی است که امام خمینی

آن را

تأسیس کردند و مقام معظم رهبری آن را تثبیت کردند .این نظامی
مبتنی بر اسالمیت و جمهوریت بهعنوان دو بال از قدرت سیاسی و
مبتنی بر نظریه والیت فقیه است که قانون اساسی ما بر پایه آن
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شکلگرفته است ،ما این را بهعنوان نظام موفق به جهان اسالم
عرضه و تبیین میکنیم و معتقدیم چهل سال است که این نظام در
مقابل استکبار جهانی مقاومت کرده است.
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

البته این یگانه نحو از تبیین قدرت سیاسی در جهان اسالم
نیست و قدرت سیاسی میتواند به انحای دیگری هم تبیین شود و
تحقق یابد .اگر پیشنهاد ما برای مردم فلسطین این است که آنها از
جاهایی که به آن مهاجرت کردهاند به سرزمین خود برگردند و رأی
بدهند و هرآنچه به آن رأی دهند درست است ،ممکن است حتی
به نظریهای یر از والیتفقیه رأی دهند یا ممکن است مدل
حکومتی مثل عراق داشته باشند که در آنجا مرجعیت فقهی ،والیت
تامه ندارد و رابطه او با حکومت یرحقوقی است .حکومت در آنجا
شکل و ساختار دیگری دارد و سه نوع قومیت و مذهب در کنار هم
قرار گرفته و قدرت را بین خود تسهیم کردهاند که این هم یک مدل
است .ممکن است کشورهای مختلف اسالمی الگوهای متفاوتی
برای حکومت به جهان اسالم معرفی کنند .نظامات جایگزین
مقبول دیگر در کشورهای اسالمی باید تبیین گردد و در طول تاریخ
هر کشور به بوته آزمون توفیق یا شکست گذاشته شود .معیار این
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توفیق و شکست شاخصهایی است که در جهان اسالم پذیرفته
باشد .این شاخصها باید بهوسیله یک نهاد فرا حاکمیتی که ما نام
آن را اتحادیه کشورهای اسالمی نهادهایم ،تصویب گردد.
شاخصهای موجود در دنیا نیز میتواند معیار مکملی برای این
توفیق باشد .بهعنوان مثال بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس
شش شاخص تعریف کرده است که عبارتند از:پاسخگویی و حق

اظهارنظر ،ثبات سیاسی و نبود خشونت و ترور ،اثربخشی دولت،
کیفیت تنظیمگری ،حاکمیت قانون و مهار فساد .هر یک از این
شاخصها نیز دارای زیرشاخصهای متعددی هستند.

1

آنچه ما در ایران داشتهایم معرفی کند ،ما صحنه را برای تبیین و
توفیق آن بازگذاشتهایم ،یعنی آن الگوی حکومتی باید بیاید چهل
سال بایستد و در کشورش سازندگی انجام دهد که معلوم شود این
الگو هم جواب میدهد.

بخش اول :امت واحده اسالمی

یعنی اگر کشور اسالمی توانست یک الگوی حکومتی یر از

 .4همافزایی در ثرو
کشورهای اسالمی دارای ثروت زیادی هستند و افزونگی این
ثروتها موجب افزایش قدرت آنها خواهد شد .در حال حاضر
کشورهای اسالمی  10درصد تولید ناخالص جهانی را دارا هستند
و برای اینکه بتوانند با استکبار جهانی مقابله کنند نیازمند همافزایی
ثروتشان هستند .امریکا بهتنهایی  24درصد تولید ناخالص جهانی
را داراست .همکاری کشورهای اسالمی موجب میشود از هدر
رفت سرمایههای جهان اسالمی جلوگیری شود .بودجهای که خرج
تقابل کشورهای اسالمی با یکدیگر میشود باید برای طرحهای
کالن در جهان اسالم هزینه شود .در اینجا بهاختصار به اصولی
کلی که در ذیل این عنوان مندرج است میپردازیم و در ذیل هر
عنوان به عبارتی از فرمایشات مقام معظم رهبری بسنده میکنیم:
 .1عرب یارمحمدی و اسماعیلی خوشمرادان ،گزارش شاخصهای حکمرانی
خوب و ارزیابی وضعیت ایران ،1399 ،پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور
اقتصادی و دارایی.
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الف .رفع فقر در جهان اسالم
از جمله چیزهایی که مردم را به بهشت نزدیک میکند ،بهبود
َ َ َ ُ َ ُ
کاد الف ُقر ان َیکون کفرا .جامعهای که در
معیشت مردم است؛
آن فقر باشد ،بیکاری باشد ،مشکالت معیشتی یرقابلحل
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

وجود داشته باشد ،اختالف طبقاتی باشد ،تبعیض باشد،
شکاف طبقاتی باشد ،حالت آرامش ایمانی پیدا نمیکند .فقر،
انسانها را به فساد میکشاند ،به کفر میکشاند؛ فقر را باید
ریشهکن کرد .کار اقتصادیّ ،فعال ّیت اقتصادی باید بهطورجدی
در برنامههای مسئولین قرار بگیرد1.

ب .بیککداری اسککالمی و ارتقککای بیککنش سیاسککی بککا تأکیککد بککر
دشمنشناسی جهان اسالم
بیداری اسالمی کـه ســخنگو یان جبهـه اســتکبار و ارتجــاع ّ
حتـی
از به زبان آوردن نام آن نیـز پرهیـز میکننــد و میترســند ،حقیقتـی
ً
اســت کــه اکنــون تقریبــا در سراســر دنیــای اســالم میتــوان
نشانههای آن را دیـد .بــارزترین نشــانه آن ،اشــتیاق افکــارعمومی و
بــهویژه در قشــرهای جــوان ،بــه احیـاء مجــد و عظمــت اســالم و
آگــاه شــدن آنــان از ماهیــت نظــام ســلطه بینالملل ـی و آشــکار
شــدن چهــره وقـیح و ســتمگر و مســتکبر دولتهــا و کانونهــایی
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است که بـیش از دویســت ســال شــرق اســالمی و یراســالمی را
در زیــر پنجــههای خــونین خــود فشــرده و بــا نقــاب تمــدن و
فرهنــگ ،هســتی ملتهــا را دســتخوش قــدرتطلبی بیرحمانــه
و تجاوزگرانــه خــود کردهانــد .ابعــاد ایــن بیــداری مبــارک بســی
 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار مردم استان ایالم در سالروز والدت
امیرالمؤمنین در . 1393/2/23

گسترده و دارای امتدادی رمزگونه است1.

ج .مقابله با اسراف و مصرفگرایی
مصرفگرایی برای جامعه بالی بزرگی است .اسراف ،روزبهروز
میکند .یکی از چیزهایی که الزم است مردم برای خود وظیفه
مسئول بخشهای
بدانند ،اجتناب از اسراف است .دستگاههای
ِ

مختلف دولتی ،بهخصوص دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی
ـ بهویژه صداوسیما ـ باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به
اسراف و مصرفگرایی و ّ
تجملگرایی سوق ندهند؛ بلکه در
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شکافهای طبقاتی و شکاف بین فقیر و نی را بیشتر و عمیقتر

جهت عکس ،مردم را به سمت قناعت ،اکتفا و به اندازه الزم
مصرف کردن و اجتناب از زیادهروی و اسراف دعوت کنند و
سوق دهند .مصرفگرایی ،جامعه را از پای درمیآورد.
جامعهای که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد ،در میدانهای
مختلف شکست خواهد خورد .ما باید عادت کنیم مصرف
خود را تعدیل و کم کنیم و از زیادیها بزنیم2.

د .تولید گرایی دانشبنیان با تأکید بر بهرهمندی از جوانان
من امروز به شما عرض میکنم ،هم به مسئولین و مأموران
دولتی و هم به آحاد مردم ،بهخصوص به شما جوانها؛ این
یک جهاد است .امروز تولید علم ،تولید کار ،تولید ابتکار،
تولید کاال ،کاالی موردنیاز مردم ،تولید انسان کارآمد ،تولید
فرصت و تولید عزت ،هرکدام از اینها یک جهاد است.
 .1امام خامنهای ،پیام نوروزی به مناسبت حلول سال 1392
 .2امام خامنهای ،بیانات در خطبههای نماز عید فطر.1381/9/15،
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مجاهد فیسبیلالله تولیدکننده است؛ باید هم علم را بیاموزیم
و هم علم را تولید کنیم1.

هک .مقابله با بیکاری در جهان اسالم
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

پیامبر اکرم

به اینکه دستور بدهند مردم باید کار و تالش

کنند ،اکتفا نمیکردند .ایشان ،با روشهای مختلف ،روحیه
کار و تالش را در مردم زنده میکردند و گاهی اگر جوانی را
مشاهده میکردند که بیکار است ،میفرمودند« :ان الله ال
یحب الشاب الفارغ» خدا از جوانی که عمر خود را تلف
میکند و به بیکاری میگذراند ،خشنود نیست .در روایتی دارد
که رسول اکرم

وقتی جوانی را میدیدند که «کان یعجبه»

و از اندام و سالمت و جوانی او خوششان میآمد ،از او دو
سؤال میکردند و میپرسیدند :ازدواج کردی و آیا شغلی داری
یا نه؟ اگر آن جوان میگفت ازدواج نکردم و شغلی ندارم،
پیامبر میفرمود« :سقط من عینی» :این جوان از چشمم افتاد.
او ،با اینطور روشها و برخوردها ،مردم را به اهمیت کار و
تالش متوجه میکرد2 ....

و .رعایت عدالت توزیعی در تقسیم منابع برای حاد شهروندان
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مهمترین وظیفه مسئوالن کشور این است که در جامعه عدالت
را معنا ببخشند تا مردم عدالت را احساس کنند؛ عدالت در
قانون ،عدالت در قضا ،عدالت در تقسیم منابع حیاتی کشور،
عدالت در برخورداریها و دسترسیهای همه افراد به امکانات
 .1امام خامنهای ،بیانات در صحن جامع رضوی.1385/1/1 ،
 .2امام خامنهای ،خطبه های نماز جمعه تهران.1368/7/28،

کشور .کشور ما امکانات زیادی دارد؛ این امکانات میتواند
یک جامعه مرفه و پیشرفته و توسعهیافته را برای ملت ایران ایجاد
کند؛ منتها شرط اصلی این است که در استفاده از این منابع،
شعار بسیار مهم و
بلند کرده است؛ مردم هم مجذوب همین ِ

اساسی هستند .نظام جمهوری اسالمی موظف است در همه
مراحل عدالت را تأمین کند و مردم نقاط مختلف کشور و
قشرهای گوناگون جامعه را از منابع حیاتی کشور برخوردار
سازد .این ،وظیفه اساسی است1.

بخش اول :امت واحده اسالمی

عدالت رعایت شود .نظام جمهوری اسالمی پرچم عدالت را

به نظر ما عدالت ،کاهش فاصلههای طبقاتی است ،کاهش
فاصلههای جغرافیائی است .اینجور نباشد که اگر یک
مرکزی ،یک استانی ،یک شهری ،یک کوره دهی از مرکز دور
است ،در یک نقطه دور جغرافیائی کشور قرار گرفته است،
دچار محرومیت باشد؛ اما آنجایی که نزدیک است ،برخوردار
باشد؛ این عدالت نیست .هم فاصلههای طبقاتی باید برداشته
شود ،فاصلههای جغرافیائی باید برداشته شود ،هم برابری در
استفاده از امکانات و فرصتها باید به وجود بیاید .همه آحاد
کشور ،آن کسانی که استعداد دارند ،آن کسانی که امکان
دارند ،بتوانند از امکانات عمومی کشور استفاده کنند .اینجور
نباشد که نورچشمیها مقدم باشند و افراد متقلب و خدعهگر
جلو بیفتند .کاری کنیم که افراد گوناگون کشور ،همه بتوانند
در برابر امکانات کشور ،از فرصت برابر استفاده کنند .البته اینها
آرزوهای بزرگی است ،لیکن دستیافتنی است؛ دستنیافتنی
 .1امام خامنهای ،بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان.1384/2/18 ،
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نیست .اگر تالش کنیم و کار کنیم ،میتوانیم به آن برسیم.
سخت است ،اما شدنی است1 .

ز .صیانت از ثرو ملل اسالمی در مقابل چپاول بیگانه و فساد
و رانت داخلی
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

 ...آنها ملتها را توسریخور میخواهند .آنها از استقالل
ملتها میترسند و میخواهند ملتها به استکبار وابسته باشند.
آنها میخواهند منافع ملتها را چپاول کنند .اسالم نمیگذارد؛ با
اسالم به این دلیل دشمناند .در یر این صورت اگر کسانی با نام
اسالم در خدمت آنها باشند و منافع خود را در خطر نبینند،
خیلی هم با اسالم دشمنی نمیکنند .آنها از اسالم میترسند،
جلو
چون اسالم مانع از سوءاستفادههای آنها میشود و ِ
چپاولشان را میگیرد2.
آنچه کشور ما احتیاج دارد ،کار و تولید و توسعه مادی و معنوی ،همراه
با عدالت و بدون تبعیض و فساد و افزونخواهیهای یرقانونی ـ و به
قول آقایان ،رانتخواری ـ است .مهمترین همت قوه مجریه و قوه
مقننه و قوه قضاییه باید این باشد که بتوانند در مقابل این بیماریهای
صعبالعالج بایستند .این بیماریها از بالی زلزله هم برای کشور
خطرناکتر است؛ چون همهگیر است3.
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ح .بهرهگیر ی حداکثری از فرصتهای مالی جهان اسالم

گاهی اوقات فرصتهایی پیش میآید مثل فرصتهای طبیعی
 .1امام خامنهای ،بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت ّ
علی بن
موسی الرضا .1388/1/1 ،
 .2امام خامنهای ،پیام نوروزی به مناسبت حلول سال .1382
 .3امام خامنهای ،بیانات در دیدار مردم بم.1384/2/13 ،

همچون باران زیاد ،برف زیاد و  ...میتوان طوری برنامهریزی کرد
که این نوع تهدیدها تبدیل به فرصت شود .عبارت ذیل که مقام
معظم رهبری در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان بیان کردهاند
این انگیزه و ّ
همتی کـه امــروز مــا را نســبت بــه مســائل مــردم ایـن
اســتان ّ
حسـاس میکنــد ،بــه فضــل پروردگــار خواهــد توانســت
گامهــای بســیار بلنــدی را بــرای عمــران و آبــادانی و امنیــت و
پیشرفت فرهنگی ایـن اســتان بــردارد .شـکی نیســت کـه خــدمت
زیادی شده است؛ امــا شـکی هــم نیســت کـه محرومیـت هنــوز
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قابل تعمیم به کل جهان اسالم است.

خیلـی زیـاد اســت .در ایـن اســتان زمینــههای عمـران و پیشــرفت
فــراوان اســت .ایــن اســتان از لحــاظ وضــع هــوا ـ کــه بــرای
کشــاورزی بســیار مســاعد اســت ـ از لحــاظ معــدن ،از لحــاظ
آبزی ـان و شـیالت ،از لحــاظ مس ـیر ترانزی ـت تجــاری ،از لحــاظ
مــردم بااســتعداد و از لحــاظ داشــتن مرزهــای طــوالنی ،اســتان
ّ
حساسی اســت .مــرز آبـی و خــاکی ایـن اســتان ،هـزار و پانصــد
کیلــومتر اســت .مســائل ایــن اســتان در دل خــود تهدیــدهایی
دارد کـ ـه میشـــود آنهـــا را بـــه فرصـــتها تبـــدیل کـ ـرد و از
فرصتها استفاده نمود تا تهدیدها را برطرف کرد1.

ط .مقاومسازی اقتصاد کشورهای اسالمی و جدایی از اقتصاد
تکمحصولی
ّاما تحریم میتواند فرصت باشد؛ چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است
کشورهایی که از منابع طبیعی ـ مثل نفت ـ برخوردار هستند،
 .1امام خامنهای ،بیانات در جمع مردم زاهدان در استادیوم آزادی.1384/12/4 ،
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هروقت درآمدهایشان از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکند ،اینها
به فکر اجرای اصالحات اقتصادی میافتند ،انگیزه پیدا میکنند،
انگیزه اصالحات پیدا میکنند ،انگیزه پیدا میکنند که خودشان را
از وابستگی نجات بدهند و اقدامات مناسبی را انجام میدهند .این
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

مال وقتی است که درآمد حاصل از آن منابع طبیعی کاهش پیدا
میکند؛ بعد که این منابع دوباره به حال ّاول برمیگردد و منابع مال ِی
مورد استفاده آنها افزایش پیدا میکند ،از ادامه کار اصالحات فلت
فشار کاهش درآمد منابع طبیعی،
میکنند ،فراموش میکنند .پس ِ
این ُحسن بزرگ را نه فقط برای ما[ ،بلکه] برای همه کشورهای
مشابه ما دارد که آنها را از وابستگی به این منبع طبیعی ،از این
تکمحصولی بودن ،از این اقتصاد نفتی ـ که یکی از بزرگترین
مشکالت اقتصاد ما این است که نفتی است ،وابسته به نفت
است ـ نجات خواهد داد1.

ی .تعامل اقتصادی با جهان خارج در حوزه اقتصاد جهان
من هیچوقت نگفتم ُدور کشور حصار بکشیمّ ،اما این درونزایی
ّ
را فراموش نکنید؛ اگر اقتصاد ملی از درون نجوشد و َفوران
نکند ،به جایی نخواهد رسید .بله ،تعامل با دنیا در زمینههای
اقتصادی خیلی خوب است ّاما تعامل هوشمندانه و تعاملی که
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معنایش درونزایی اقتصاد باشد2.

ک .نشان سازی اسالمی

مهمترین نکته ما این است که باید در حوزه ثروت ،نشان سازی
 .1امام خامنهای ،بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی.1398/1/1 ،
 .2امام خامنهای ،بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی در آستانهی
سالروز قیام بیستونهم بهمن .1394/11/28 ،1356

یا برندسازی اسالمی داشته باشیم؛ یعنی ما وقتی تولید ثروت میکنیم
باید برند داشته باشیم؛ اگر خوب دقت کرده باشید ما توانستهایم کلمه
حالل را برند کنیم؛ در فروشگاههای بزرگ در کل دنیا که میرویم،
بعضی اقالم برچسب حالل دارد و این خیلی مهم است که ما در
استفاده از برندهای خارجی چنین تذکر دادند:
محصوالت داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این
نشانهها .حاال ُمد شده است بگو یند ِ«ب َرند» استِ ،ب َرند فالن؛
ِب َرند چیستم برو ید سراغ مصرف تولیدات داخلی .آن چیزهایی
ّ
که مشابه داخلی دارد ،متع ّصبانه و با ّ
تعص ِب تمام ،ملت ایران،
ّ
خارج ِی آن را مصرف نکنند .این را من فقط برای یک عده خاص
ً
ّ
نمیگویم؛ خب بله ،وقتی ما میگوییم ،یک عده متد ّینین فورا
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حوزههای مختلف نشانسازی کنیم .مقام معظم رهبری نسبت به

گوش میکنند حرف را ،پیغام هم میدهند فالن چیز را که
خارجی است بخریم؟ فالن چیز را نخریم؟ من فقط برای
متد ّینین و افرادی که برای حرف ما ّ
حج ّیت شرعی قائلاند ،این را
نمیگویم؛ من این حرف را برای هرکسی میگویم که به ایران
عالقهمند است ...شرکتهای دانشبنیان به وجود بیاید .شرکتهای
دانشبنیان هم فقط مخصوص صنعت نیست؛ در صنعت ،در
کشاورزی ،در خدمات ،در نیازسنجی؛ جمع بشوند ،نگاه کنند
ببینند بنگاههای گوناگون اقتصادی به چه چیزهایی نیاز دارند،
کمبودهایشان کجا است ،این را به آنها ارائه بدهند؛ شرکت
دانشبنیان ّ
حتی در این زمینه هم میتواند ّ
فعال باشد1.

 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار مردم.1393/11/29 ،
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 .5همافزایی در خدمترسانی
پنجم همافزایی باید خدمات مشارکتی بین ملل اسالمی
در گام ِ

شکل بگیرد؛ این خدمترسانی مشارکتی مسئلۀ خیلی مهمی است؛
ما نیازمندانی در جهان اسالم داریم که باید شناسایی شوند .باید
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

بتوانیم ابزارهای مبادالتی را طوری شکل دهیم که در خدمترسانی
و رفع نیازها در جهان اسالم کارآمد باشیم .خدمترسانی کارآمد
نیازمند سه اقدام است:
الف .ایجاد بانکهای اطالعاتی جهان اسالم
ً
در این مرحله اوال باید بانکهای اطالعاتی جهان اسالم را از

نخبگان و اندیشمندان و گروهها و احزاب و گرایشها و حتی مردم
نیازمند شکل دهیم ،یک بانک اطالعاتی قوی و نی داشته باشیم
که فقیر کیست ،نی کیست ،احزاب و گروهها چگونه هستند؟
شخصیتهای برجسته چه کسانی هستند .باید این اطالعات را
درباره خودمان جمعآوری کنیم ،خودمان ،خودمان را بشناسیم و
ظرفیتهای منابع انسانی و منابع طبیعی و داراییهای خود را
شناسایی و بهصورت بانکهای اطالعاتی کارآمد درآوریم .تا
بتوانیم بر مبنای این اطالعات تصمیمات بهموقع و درست بگیریم.
یکی از چیزهای مهمی که وجود دارد ،بانک اطالعات است.
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یکی از فواید این جلسه همین است که کسانی میآیند
اطالعاتی را در اختیار جمعی از نخبگان و زبدگان و مسئوالن
میگذارند؛ این کار بایستی عمومیت پیدا کند .باید بانک
اطالعات وجود داشته باشد؛ ما داشتههای خودمان را بدانیم،
نداشتهها را هم بدانیم؛ چیزهایی که موردنیاز ماست ... .پس

تشکیل بانک اطالعات و در معرض گذاشتن اطالعات الزم
برای همه ،چیز بسیار الزمی است1.

ب .شبکهساز ی ارتباطی جهان اسالم

ابزارهای فناورانه در جهان اسالم به کمک بیایند تا مسلمانان بتوانند
یکدیگر را شناسایی کنند و تعاملی همافزا برای ارتقای جهان اسالم
را شکل دهند.
اگر میخواهیم در ثروتمان ،در قدرت سیاسیمان ،در امنیت
و در دانش همافزا بشویم؛ ما باید بتوانیم در جهان اسالم ارتباط
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دومین اقدام ایجاد شبکه ارتباطاتی در جهان اسالم است؛ یعنی

ایجاد کنیم و این یکی از گامهای بسیار مهم است؛ االن 3.5
میلیارد از مردم دنیا در اینترنت حاضر هستند و برآورد شده است
که این رقم در سال  2030به  5میلیارد میرسد؛ ما باید در بخشی
از آن  5میلیارد که در جهان اسالم است ،بستر این نوع ارتباطات را
فراهم کنیم؛ این بستر هم باید بستر امنی باشد نه بستری که دشمن
از آن بهرهبرداری میکند ،با هوش مصنوعی ،اطالعات ما را
برمیدارد و بانکهای اطالعاتی ما را تولید میکند و در مواقع
حساس از آن بر علیه خودمان استفاده میکند؛ اگر نتوانیم بانکهای
اطالعاتی خودمان را داشته باشیم ما حاکم سرزمینمان نیستیم ،اگر
نتوانیم ارتباطات گسترده بینالمللی را طوری مدیریت کنیم که
اطالعات حساس را برای خودمان نگه داریم نمیتوانیم نظام سلطه
را شکست دهیم .این شبکهسازی ارتباطی در جهان اسالم امری
 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکتهای
دانشبنیان.1391/5/8 ،
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بسیار ضروری است .در مورد مشابهی مقام معظم رهبری به لزوم
شبکهسازی اشاره کردهاند

امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

تعاونیهــا بســیار پدیــده مطلــوبی هســتند بــرای اقتصــاد مــا؛
ُ
ســرمایههای خــرد را جمــع میکننــد ،تکتــک افــراد را توانمنــد
ـتغال فـراوان ایجــاد میکننــد؛ بعــد اگــر بشــود ای ـن
میکننــد ،اشـ ِ
تعاونیهــا را شبکهســازی کــرد ،در یــک شــبکهای جمــع کــرد،

یــک مجموعــههای عظیم ـی بــه وجــود میآی ـد .خیل ـی برک ـات
دارد؛ این تعاونیها را باید دنبال کنند1.

همچنین در مورد جریان شبکهسازی دشمنان علیه انقالب و
جریان نفوذ عباراتی دارند که از نقطه مقابل آنها میتوان برای
شبکهسازی در جهان اسالم استفاده کرد:
نفوذ دو جور است :یک نفوذ موردی است ،نفوذ فردی است،
یک نفوذ جریانی است ....نفوذ جریانی ،یعنی شبکهسازی در
ّ
داخل ملت؛ بهوسیله پول که نقش پول و نقش امور اقتصادی
اینجا روشن میشود .عمدهترین وسیله دو چیز [است]؛ یکی
پول ،یکی هم جاذبههای جنسی .افراد را جذب کنند ،دور هم
جمع کنند؛ یک هدف جعلی و درو ین مطرح کنند و افراد
ّ
مؤثر را ،افرادی که میتوانند در جامعه اثرگذار باشند ،بکشانند
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به آن سمت موردنظر خودشان .آن سمت موردنظر چیست؟
آن عبارت است از تغییر باورها ،تغییر آرمانها ،تغییر نگاهها،
تغییر سبک زندگی؛ کاری کنند که این شخصی که مورد نفوذ
قرار گرفته است ،تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته ،همان چیزی را
 .1امام خامنهای ،بیانات در دیدار فرماندهان گردانهای بسیج در آستانهی روز
بسیج مستضعفین؛ در حسینیهی امام خمینی .1394/9/4 ،

فکر کند که آن آمریکایی فکر میکند1 .

ج .خدما تعاملی در جهان اسالم

اقدام سوم خدمات تعامالتی در جهان اسالم است .پس از
مسلمانان جهان فراهم شد در گام سوم باید تراکنش و مبادله شکل
بگیرد؛ خدمات و کاالهای جهان اسالم از جایی خارج شود و
بهجای دیگر منتقل شود؛ نیازمندان کاال و خدمات در سراسر جهان
بتوانند آنها را با نشانهای اسالمی از کشورهای اسالمی تهیه کنند
و به اقصی نقاط دنیا برسانند .ثروتمندان به فقرای جهان اسالم
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اینکه بانکهای اطالعاتی تدوین شدند و امکان ارتباط امن بین

کمک کنند تا کیفیت زندگیاشان ارتقا یابد .بستر مبادالتی این نوع
خدمات و کاالها میتواند در فضایی تضمین شده شکل گیرد که ما
آن را اتحادیه کشورهای اسالمی نام نهادهایم.
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 .1همان.

محور چهارم:
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

خودسازی ملل اسالمی و رشد معنویت و اخالق در
فضای عمومی جوامع اسالمی
محور چهارم روحی است که در کالبد امت اسالمی دمیده
میشود .فضای کشورهای اسالمی باید به رنگ و بوی اسالمی
درآید .مظاهر اسالمی در آن نمایان باشد و مظاهر کفر ،پلیدی و
گناه از آن دور باشد .در این حال آنچه این امت را از دیگر امت عالم
که آنها نیز واجد محورهای پیشین هستند جدا میکند همین روح
اسالمی است که در کالبد جامعه دمیده شده است .درحالیکه
پرهیز از تفرقه ،همکاری و همافزایی امکان تحقق در همه جوامع را
دارد ،خودسازی اسالمی موجب میشود کشورهای اسالمی از
دیگر کشورها متمایز باشند .این تمایز در وجوه ذیل تحقق مییابد:
الف) تعهد عملی به شریعت و تقید به عبادات اسالمی (نماز،
روزهداری ،حج ،جهاد دفاعی ،امر به معروف و نهی از منکر ،زکات
و  )...و رونقدهی به مساجد ،شعائر دینی و فضاهای معنوی؛
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ب) ترویج صفات اخالق اسالمی (صداقت ،شجاعت،
عفت ،برادری ،ایثار ،تواضع ،توکل ،و  )...و سبک زندگی اسالمی؛
ج) تقریب بین مذاهب اسالمی و تقویت اخوت دینی در کنار
تعهد به اصول عقائد و اعمال خاص؛
د) ترویج سادهزیستی ،پاکدستی و روحیه جهادی در برابر
تفکر سودگرایی ربی؛

ه) مبارزه با فساد و مقابله با دنیاگرایی ،مالپرستی ،جاهطلبی و
مقامپرستی؛
و) ایجاد نهادهایی جهت اصالح حاکمان و افشای کارگزاران فاسد
محرومان و مستضعفان؛
ح) ایجاد بسیج مردمی و جهاد سازندگی با بهرهمندی از جوانان
متعهد و پرتالش در جهان اسالم.

بخش اول :امت واحده اسالمی

ز) گســترش عــدالت اجتمــاعی ،و روحیــه رســیدگی بــه فق ـرا،
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بخش دوم:

اتحادیه کشورهای اسالمی
(اهداف ،ارزشها ،سیاستها و
ساختار)

محور پنجم:
مقدمه
در عصر بیداری امت اسالم و دوره گذار از استبدادهای محلی
و وابستگی به استکبار و قدرتهای سلطهگر جهانی ،شرایط جهان
اسالم اقتضا میکند تا دولتهای مستقل و مسلمان در چارچوب
یک اتحادیه جدید با هم همکاری و همافزایی داشته باشند و
ظرفیتهای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی یکدیگر را به
اشتراک گذارند« .اتحادیه کشورهای اسالمی» نام نهادی اجماعی
است که بهمنظور تأمین این هدف تأسیس میگردد .آنچه در این
مختصر ارائه گردیده چارچوبی مفهومی شامل اهداف ،ارزشهای
بنیادین ،سیاستها و ساختاری است که میتواند در این اتحادیه

بخش دوم:اتحادیه کشورهای اسالمی (اهداف ،ارزشها ،سیاستها و ساختار)

اتحادیه کشورهای اسالمی

دنبال گردد .درعینحال آنچه در اینجا آمده چارچوبی پیشنهادی
است که میتواند با نیسازی محتوایی و پیشنهادهای سازنده
بعدی تقویت گردد.

اهداف
هدف اصلی تأسیس اتحادیه کشورهای اسالمی دستیابی به
امت واحده اسالمی در چارچوبی است که اصول آن در بخش
پیشین شرح داده شد .بندهای ذیل به برخی از اهداف تأسیس این
اتحادیه اشاره دارد:
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 .1پایاندادن به دوران تفرقه و تقو یت بنیانهای صلح و حسن
همجواری و تأمین حقوق شهروندان کشورهای اسالمی؛
 .2ورود به عصر همکاری اسالمی بر پایه قرآن و سنت؛
 .3ایجاد فضای همافزایی بین کشورهای اسالمی جهت اصالح
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

امور و پیشرفت ملل مسلمان؛
 .4ایجاد سازوکارهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
برای ارتقای جایگاه جهان اسالم در عرصه بینالملل.

ارزشهای بنیادین
بدون تردید کلیه ارزشهای انسانی و اسالمی باید بر هر نوع
حاکمیت اسالمی حکمفرما باشد .در عین حال آنچه اینجا ذکر
ً
میشود ارزشهایی است که اوال ارتباط وثیقتری به مفهوم اتحادیه
ً
کشورهای اسالمی دارد و ثانیا میتوان با مشارکت اعضای اتحادیه
فهرست نیتری از این ارزشها را در اینجا ذکر کرد.
 .1دفاع از کرامت انسانی و ارزشهای اسالمی و احترام به آزادیهای
مشروع از قبیل آزادی بیان و ترو یج فرهنگ آزاداندیشی و
نظریهپردازی؛
 .2تحکیم عدالت اجتماعی و فردی و رعایت حقوق بشر اسالمی؛
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 .3به رسمیت شناختن مرزها و تمامیت ارضی کشورها و دولتهای
مستقر در کشورهای اسالمی؛
 .4احترام به فرهنگها ،مذاهب و زبانهای متداول در جهان اسالم.

سیاستها
آنچه در باب سیاستهای حاکم بر اتحادیه کشورهای اسالمی
در اینجا بیان میشود ،اموری است که باید به صورتی فراگیر در

کشورهای اسالمی دنبال گردد .این تالش میتواند بهصورت
تصویب در مجالس قانونگذاری کشورها یا با تأیید رؤسای
کشورهای اسالمی پیگیری شود .همچنین احزاب و سازمانهای
خود اقدام کنند .این سیاستها باید در اولین نشست سران
کشورهای اتحادیه به تصویب برسد و سپس سیر تصویب آن در
مجاری تقنینی هر کشور دنبال گردد.
ترو یج همکاری و همافزایی بین کشورهای اسالمی بر اساس
قرآن ،سنت ،توحید ،نبوت ،معاد و محبت اهلبیت

با

تمرکز بر مشترکات دینی و رعایت ادب اختالف؛
گفتمانسازی برای ترو یج نظریه اتحادیه کشورهای اسالمی
با برگزاری نشست ها و کنفرانسهای نخبگانی و تخصصی
و تدوین برنامه اقدام برای دستیابی به ساختار اتحادیه
کشورهای اسالمی؛
تدو ین سیاستهای کلی مشترک در راستای گسترش روابط
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دولتی و مردمنهاد نیز میتوانند به ترویج این سیاستها در کشور

تجاری ،صنعتی ،کشاورزی ،اقتصادی ،مالی ،پولی و ارزی بین
کشورهای اسالمی؛
سیاستگذاری برای بهرهبرداری از علوم و فنون از جمله انرژی
اتمی ،نفت ،گاز ،سایر معادن ،آبراهها و دریاها و تنگهها در
جهت تأمین منافع جمعی کشورهای اسالمی با حفظ حاکمیت
حق سرزمینی در هر کشور؛
سیاستگذاری در زمینه مدیریت حرکت جهانیشدن و تدو ین
چارچوبهای آن در سه حوزه سیاست ،اقتصاد و فرهنگ بر
اساس آموزههای اسالمی؛
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ترو یج حق انتخابات و مشارکت مردم در ساختن سرنوشت
کشور خو یش؛
ترو یج زبان و ادبیات قرآنی در کنار زبان و ادبیات محلی در
سرزمینهای اسالمی؛
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

بهرهبرداری مطلوب از ظرفیت فریضه حج و زیارات برای ایجاد
همگرایی و اخوت بین مسلمانان؛
تعامل با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی با
اکتساب حق "وتو" با تأثیرگذاری بر سیاستهای جهانی.

ساختار
بنیــاد ســاختار اتحادیــه کشــورهای اســالمی بــر اســاس
اجماع کشــورهای عضــو اتحادیــه شــکل میگیــرد .ایــن ســاختار
میتوانــد بــهمرور زمــان شــکل گرفتــه و از نظــر کمــی و کیفــی
توســعه یابــد یــا اصــالح گــردد .التـزام بــه حاکمیــت مســتقل هــر
یــک از کشــورها الزمــه اجتنابناپــذیر در ایــن ســاختار اســت.
هــر یــک از اعضــای اتحادیــه تعهــد میکننــد کــه نهایــت تــالش
خــود را ب ـرای دســتیابی بــه ســاختار اتحادیــه در درون حاکمیــت
خــود صــورت دهنــد .ایــن تالشهــا بهصــورت کنوانســیونها و
معاهــدات مشــترک بــین کشــورها عینیــت خواهــد یافــت تــا در
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نهایت ساختار ذیل تکمیل گردد.
 .1تشــکیل مجمععمــومی ســران کشــورهای اســالمی و تعیــین
نمایندگان آنان برای شرکت در مجامع مصوب؛
 .2تشکیل پارلمان مشترک کشورهای اسالمی با مشارکت نمایندگان
منتخب کشورهای عضو به منزله شورای اهل حل و عقد؛
 .3تشکیل دادگاه عالی کشورهای اسالمی با سازوکار مناسب برای

همکاری در امور قضایی ،کیفری ،اطالعاتی و امنیتی؛
 .4تشکیل شورایعالی سیاست خارجی اتحادیه کشورهای اسالمی
بهمنظور توسعه روابط سیاسی بین کشورهای اسالمی با اجرای
توسعه حملونقل بین کشورهای اسالمی؛
 .5تشکیل شورای عــالی اقتصــاد بــهمنظور ایجــاد بانــک مرکــزی
دول اســالمی و تعریــف و تعیــین پــول واحــد بــا تکیــه بــر
اقتصــاد دانشبنیــان و سیاســت کــارآفرینی و ایجــاد بــازار
مشترک در کشورهای اسالمی؛
 .6تشکیل مرکز مطالعات و مبادالت علمی ،پژوهشی و آموزشی
اتحادیه بهمنظور اهدافی چون به اشتراکگذاری دستاوردهای
فنی ،صنعتی و فناوریهای نو؛
 .7ایجاد شورای امنیت و اطالعات کشورهای اسالمی بهمنظور
جمعآوری اطالعات و ایجاد ارتباطات موردنیاز اتحادیه کشورهای
اسالمی و تنظیم پیمان نظامی کشورهای اسالمی؛

بخش دوم:اتحادیه کشورهای اسالمی (اهداف ،ارزشها ،سیاستها و ساختار)

طرحهایی مانند حذف روادید ،ترو یج گردشگری و تسهیل و

 .8راهانــدازی مرکــز تعــالی ســالمت و محیطزیســت بــهمنظور
مطالعــات آمــایش ســرزمینهای اســالمی ،اهتمــام بــرای
ســالمت مســلمانان و محیطزیســت کشــورهای اســالمی بــا
تأکیــد بــر کــاهش فقــر و جبــران عقبافتــادگی فرهنگــی و
مدیریت مهاجرت؛
 .9ایجاد بانکهای اطالعاتی موردنیاز در جهان اسالم و ایجاد
اطلس جهان اسالم با شاخصهای ارزیابی علمی ،فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی مشترک؛
 .10ایجــــاد شــــبکههای اطالعرســــانی و رســــانهای اعــــم از
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شـــنیداری ،دیـــداری ،مـــاهوارهای و مجـــازی در چـــارچوب
اهداف و سیاستهای اتحادیه کشورهای اسالمی؛
 .11ایجاد شبکههای ارتباطاتی امن و ارزان برای شکست انحصار
ابزارهای ارتباطاتی خارجی؛
امت واحده اسالمی و اتحادیه کشورهای اسالمی

 .12ایجاد تشکلهای و یژه جوانان و بانوان و سازمانهای مردمنهاد
و برگزاری المپیادهای ورزشی و مسابقات فرهنگی و هنری با
رو یکرد اسالمی و گسترش همکاری بین ملل اسالمی.

و من الله التوفیق
حمید شهریاری
 31خرداد  10 / 1400ذیالقعده  21 / 1442ژوئن 2021
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