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 مقدمه

الگوی مفهومی امت واحده در اسالم معماری    تبیین  راستایدر  
تالش وافری شکل  وحدت جهان اسالم طراحی شد؛  برای    یجدید

تا   این معماری جدید  گرفت  برای وحدت در  چارچوبی مفهومی 
ًة واِحَدةً ﴿ ی  قرآنامت اسالمی یا به تعبیر   َمَّ

ُ
در کنار  بدست آید.    ﴾ أ

است که بر آن مفهوم »اتحادیه کشورهای اسالمی« معّرف نظامی  
مؤلفات از  و  دارد  حکومت  واحده  امت  همچوناین  حقوق    ی 

اسالمی  اجماعی  شهروندی   اساسی کشورهای  قانون  و حاکمیت 
تا نوعی فراحاکمیت را بربهره می  ایبرد. در عین حال تالش دارد 

 امت واحده ترسیم و تبیین کند.
امتیاز  از  جدید  ادبیات  در  اسالمی  نوین  تمدن  که  آنجا  از 

اسالم   خاصی این چارچوب، در حوزه  در  برخوردار است  پژوهی 
پلکانی برای    و اتحادیه کشورهای اسالمی  دستیابی به امت واحده

دستیابی به »تمدن نوین اسالمی« محسوب گردیده، ولی تبیین این 
 موضوع به تحقیقی دیگر فروگذارده شده است. 

 محور اول یافته است؛ شکل اصلی این معماری در پنج محور 
به یکدیگر در جهان اسالم است،   تفرقه گرایی و تعرض  از  پرهیز 

همکاری دوم  باید  محور  اسالم  جهان  در  که  است  محقق  هایی 
بین  ، محور سوم همگردد باید  اسالمی کشورهای  افزایی است که 

اسالمی و رشد و دول  ملل  در  شکل بگیرد، محور چهارم خودسازی  
است.  جوامع اسالمی  و دولتی  معنوی و اخالقی در فضای عمومی  
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پایه  این چهار محور را    بستری  کند وریزی میمفهوم امت واحده 
دست به  برای  پنجم  یابی  کشورهای  »  مفهوم   یعنیمحور  اتحادیه 

امت واحده »  بر  یتحاکم  الگویی سیاسی برایکه  است    «اسالمی
مف  «اسالمی دو  این  برایاست.  نوین »به  دستیابی    هوم  تمدن 
در    ینتربزرگ  عنوانبه  «اسالمی اسالم آرمان  مؤلفاتی    ، جهان 

    .اساسی هستند
برآنست که    گردد. بخش اولمی  در دو بخش عرضه  این مقاله

امت  مفهوم »  دهندهیلتشک چهار محور اول که  به طور خالصه به  
« است بپردازد. هر یک از این چهار محور دارای واحده اسالمی

آمده است. در هر مورد پس  بخش  است که شرح آن در این    ییاجزا 
به   توصیف  یک  از  هر  متنی  است. از  ادله  شده  پرداخته    آنها 

و رهبر    که در کالم امام خمینی  یتالش شده تا شواهد  برآنعالوه
بدیهی است    . ائه گرددنیز ار  آمدهدستبه  ـه  دام ظلّ ـ  معظم انقالب  

 نگارشیتوصیف و تبیین مستقل هر یک از بندهای فرعی نیازمند  
ای عرضه خواهد  دیگر به طور نوبه   مجالیاختصاصی است که در  

  عنوانبه»اتحادیه کشورهای اسالمی«    در بخش دوم مفهومشد.  
های بنیادین،  اهداف، ارزشآمده است. در این بخش  محور پنجم  

 توضیح داده شده است.   به اجمالها و ساختار این اتحادیه  سیاست
 

 حمید شهریاری 
shahriari@chmail.ir 

 



 

 

 

 

 بخش اول: 

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

 تفرقه گرایی و تعرض در جهان اسالم پرهیز از 

را .  1 اسالم  در جهان  تفرقه  ایجاد  استکبار جهانی  تردید  بدون 
می مهم   عنوان به  دنبال  خود  هدف  از ترین  انواعی  از  استفاده  کند. 

در دستور کار ی جدی  صورت به ابزارها که این هدف را تحصیل کند  
کنند و اگر ایجاد جنگ می . اگر بتوانند در دنیای اسالم آنان قرار دارد 

گرا یا با روش تکفیر های تقریبی و وحدت نتوانند با ترور شخصیت 
می  سعی  مقابل  فرقه  یا  دیگر گروه  مذهبی  علیه  را  مذهب  هر  کنند 

تحریک کنند و موجبات ناامنی را در جوامع اسالمی رقم بزنند. ایجاد 
ای خیابانی یا بین منطقه   صورت به ای و قومی  های فرقه تنازع و درگیری 

دیگر   از  اسالم   های روش نیز  در جهان  آرامش  زدن  برهم  برای  آنان 
است. همچنین اینک شاهد هستیم که برخی از افراد جاهل با توهین 

های به مقدسات مذاهب دیگر موجبات خشونت کالمی را در شبکه 
طرف ماهواره  احساسات  تحریک  با  و  آورده  فراهم  اجتماعی  و  ای 

تمامی این  که درحالی زنند. ابل تعصبات دینی و قومی را دامن می مق 
کریم است. در مورد جنگ و صلح   قرآن ها مورد انکار و نهی  روش 

 معیار اصلی در اسالم صلح پایدار است.
ْصِلُحوا بَیَنُهما َفِإْن  

َ
﴿َو إِْن طائَِفتاِن ِمَن الُْمْؤِمننَی اْقَتَتُلوا َفأ

ْخری َبَغْت ِإْحداُهما ََعَ 
ُ
َء  َحتَّ تَف   َتبْغ   َفقاِتُلوا الَّت    اْْل

قِْسُطوا    إِل 
َ
ْصِلُحوا بَیَنُهما ِبالَْعْدِل َو أ

َ
ِ َفِإْن فاَءْت َفأ ْمِر اَّللَّ

َ
أ

َ حِیبُّ الُْمْقِسطنَی﴾   ( 9)الحجرات:  إِنَّ اَّللَّ
از   دسته  دو  درگیری  هنگام  آن  نزول  شأن  که  شریفه  آیه  این  در 
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دینه منوره و در حضور پیامبر رخ داده است به اصالح  مسلمانان در م 
اند امر شده است. در  بین دو گروه از مؤمنان که با هم درگیری پیدا کرده 

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  

شده را جبران کند و اگر نکرد در اینجا دستور    است باید حق پایمال 
الهی که همانا اجرای    قرآن  امر  به  تا  با ظالم است  به جنگ و مقابله 

  گاهآن اگر گردن نهاد و حق مظلوم را پس داد    د و عدالت است گردن نه 
مبتنی بر عدالت مورد امر   پایدار و  ی  قرآن مجددًا دستیابی به صلحی 

ی و اولیه بین جوامع اسالمی صلح است.  است. بنابر این معیار اصل 
جنگ برای    وسیله به اما در صورتی که ظلمی تحقق یابد دفع ظلم ظالم  

از   پایدار  و  عادالنه  صلحی  به  دستیابی  و  جبرانی  عدالت  اجرای 
است.  صلح  آن  متعاقب  از    دستورات  فرازی  در  رهبری  معظم  مقام 

 شان فرمودند: کلمات 
مســلمانان در همــه جــای جهــان بــیش ازگذشــته بایــد مراقــب  

ــه  ــت تفرقـ ــگ افکنی و  سیاسـ ــالم    افروزی جنـ ــمنان اسـ دشـ
ــان و در   باشــند. امــروز دشــمنان در عــراق، در فلســطین، در لبن

کننــد و  افــروزی می هــر نقطــه از جهــان اســالم کــه بتواننــد آتش 
های گونــاگون مــذهبی و قــومی و حزبــی و  یــره  بــا بهانــه 

ــلمانان  ــف   مس ــه ص ــی  را ب ــدیگر و برادرکش ــر یک آرایی در براب
هــا در ایــن هــدف  نماینــد. مســلمانان نبایــد بــه آن تحریــک می 

 1ننگین و خطرناک کمک کنند. 
که دشمنان اسالم برای ایجاد تفرقه بین امت  ییها راه یکی از . 2

 
ــ . امــام خامنــه1 ریین، کای، پیــام در محکومیــت هتــک حرمــت حــرمین عس

24/3/1386 
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می  دنبال  ترور  اسالمی  متوجه هاستیت شخص کنند  اواًل  ترور   .
ساسی در ایجاد ائتالف و وحدت در امت کسانی است که نقشی ا

های شوم دشمن در ایجاد نزاع و خشونت در اسالمی دارند و نقشه 
کنند. گاهی نیز افرادی از یک فرقه را ترور جهان اسالم را افشا می 

کنند تا فرقه مقابل را به نزاع و کنند یا اسباب و علل آن را فراهم می می 
کریم   قرآن حالی است که    خشونت مضاعف تحریک کنند. این در 

با   معادل  را  نفس  قتل  و  شمرده  محترم  را  مسلمانان   عامقتل نفوس 
داشته   تمام   طور همان محسوب  احیای  منزله  به  را  نفس  احیای  که 

 مقام معظم رهبری در بیانات خود فرمودند:  1اجتماع برشمرده است.
ــ بــرادران اهــل تســنن هــم بداننــد  ه نقشــه دشــمن، ایجــاد ک

ــ ک ایجــاد تعصــب اســت، برادر اخــتالف اســت،  اســت؛    ی ش
شــوند. ببینیــد االن در  ی نم   ی هــم راضــ   ی شــ ک متــر از برادر ک به  

ــهرها  ــداد و ش ــه م   ی بغ ــراق چ ــف ع ــجد  ک ی مختل ــدم مس نن
شــیعه، مســجد براثــا، حــرم مطهــر امــامین عســکریین،  

ــ ک مسجد    ی جمعــ   ک وفه، هــر جــا دستشــان برســد، هــر جــا ی
ــ  ــ ه ف ک اند، آنجــا انفجــارات درســت  هــا شــیعه نــد آن ن ک ی ر م ک
 2رسانند.یرا به قتل م یگناهیب یهاو انسان  نند ک ی م 

حربه.  3 جمله  از  سوی  تکفیر  از  آن  ترویج  که  است  هایی 
شود. امروز شاهد آن هستیم که این طرح  های افراطی دنبال میگروه

سنت و  های شیعه و اهل سنت بلکه حتی بین اهل  نه تنها بین گروه
برای  فرقه مجوزی  تکفیر  است.  انتشار  حال  در  آن  مختلف  های 

قتل    مهدورالدم  و  ترور  برای  تجویزی  جهت  همین  به  و  بودن 
 

 32. المائدة: 1
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم در سالروز عید سعید  ای،  امام خامنه.  2

 .1385/ 18/10خم،  دیر 
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حرمت مال مسلمان است. این در حالی است که پیامبر اکرم 
  1و جان و آبروی مسلمان را واجب دانسته است. 

ریکا و اسرائیل  کفر و نفاق به رهبری ام   امپراتوران دشمنان اسالم و  
خواهند معادله جهاد و مقاومت را تبدیل به طرح تکفیر و ترور  می 

  مثابه به سّنی را   ـ   فرزندان اسالم نموده و در یک کالم، جنگ شیعه 
های مسلمان بر جهان اسالم تحمیل کنند و به  مشغولی ملت دل 

خیال خود از این راه بر تمامی مقدرات مادی و معنوی جهان اسالم  
 2شوند.   مسلط 

اسالم وحدت  عمل  یبیایید  منشورک   یرا  و  همه  ک را    ینید  ه 
اسالم، همه برجستگان    یران دنیاکاسالم، همه روشنف   یعلما
نند و ک اسالم آن را تأیید و تصدیق    یبا اخالص دنیا  یسیاس 

  ینید، تا دیگر مسلمانک نند، تهیه ک ردن آن تالش  ک  یعمل  یبرا
مذهب یا در   ک ه در یک لمه توحید را  ک لم به  کند متکن  جرئت

 3ند؛ تا برادران با هم باشند. کفیر کجناح دیگر است، ت ک ی
تنازع از جمله اموری است که موجب ضعف در بین امت .  4

می  در اسالمی  اسالمی  کشور  دو  تقابل  معنای  به  جنگ  اگر  شود. 
لب  یا  مبارزه  معنای   همیدان  به  عمدتًا  نزاع  است،  کشور  دو  مرزهای 

ای، مذهبی و قومی درون یک کشور ای، طائفه دشمنی و درگیری فرقه 
اندازند، یک کشور نزاع شیعه و سنی راه می   های یابان خ است. درون  

 
، زین الدین الشهید الثانی، 1986، ص  4مسلم، ج  مسلم بن حجاج، صحیح   .1

 . 6الریبة، ص کشف 
ــه. 2 ــام خامن ــع، ایام ــل مجم ــر ک ــاب دبی ــم انتص ــانی حک ــب  جه تقری

 20/4/1391مذاهب اسالمی، 
دردیدار شرکت کنندگان کنفرانس وحدت اسالمی،   بیانات،  ایامام خامنه  .3

30/5/1385 . 
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جایی دیگر نزاع بین عرب و عجم یا ترک و فارس و در محلی دیگر 
ه اینک در کردستان عراق قومی مثل آنچ   طلبی یی جدا درگیری برای  

کردن اجزاء امت واحده است تا   پاره پاره شود. هدف اصلی دنبال می 
کریم تنازع را موجب   قرآن مانع اتحاد و اقتدار جهان اسالم گردند.  

قدرت و شوکت دانسته و از آن نهی کرده   رفتن ازدست سستی و فشل و  
 فرمایند:در فرازی از کلماتشان می   امام خمینی  1است.

اخطار  یر ک   قرآن  ا ک م  به  است  تنازع ک ن ی رده  اگر  فشل  ی ن ک   ه  د 
مسلم یشو ی م  در  را  فشل  آثار  شما  م ی د.  مشاهده  آثار  ی ن ک ی ن  د، 

ن  ی د. فشل شدن از ا ی ن ک ی مشاهده م   ی عرب   ی شورها ک فشل را در  
ث  ی ه از ح ک   ی با همه قدرت  ی پهناور اسالم  ی شورها ک ه  ک بدتر چه  

ل  ی ر دارند، در مقابل اسرائ ی ث ذخا ی ، از ح ی ث نظام ی ، از ح ی اس ی س 
ه  ک ن است  ی د؟ جز ا ی دان ی همه فشل هستند؟ شما فشل را چه م 

ه  ک   ی ار ک د انجام بدهد،  ی ه با ک   ی ار ک   ی ملت   یک ا  ی   ی دولت   یک نتواند  
برا ی با  انجام بدهد؟    ی د  نتواند  انجام بدهد،  حفظ نظام خودش 

ن  ی رده است و حمله بر بالد مسلم ک ه حمله بر اسالم  ک   ی دشمن 
شور هم  ک   یک ند و قانع به  ک ی اد م ی رده است و هر روز توسعه را ز ک 

   2ن در مقابل او فشل هستند. ی ست، مسلم ی خودش ن   ی برا 
 : همچنین مقام معظم رهبری در این باره چنین فرمودند

می  کالمی  و  فقهی  عقاید  میدان  اختالف  در  تأثیری  هیچ  تواند 
واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد. مراد ما از وحدت  

 3دنیای اسالم، عدم تنازع است تنازع نباشد، اختالف نباشد. 

 
  46. االنفال:  1
 .35،ص16صحیفه امام،جامام خمینی، . 2
 . 1385/ 5/ 30کنفرانس وحدت اسالمی،    مهمانان   دیدار   در   بیانات ،  ای . امام خامنه 3
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از دیگر عناصری که موجب تفرقه در امت اسالمی شده مشاجره،  .  5
ود. امروز  ش مشاجره موجب کدورت می شکنی و توهین است.  حرمت 

های  ای و بدتر از آن را در شبکه های ماهواره این نحو گفتگو را در شبکه 
می  مشاهده  اینترنتی  عده اجتماعی  یا  فردی  کانال  کنیم.  یک  در  ای 

شود. اختالفات  توزی می زنند که موجب کینه هایی می تلویزیونی حرف 
برجسته می  را  تاریخی  و  و کالمی  علیه  فقهی  تبلیغات سوء  با  و  کنند 

ها برساخته استکبار  انگیزند. برخی از این کانال همدیگر آتش فتنه را برمی 
می  مدیریت  امریکا  و  انگلیس  در  آن  مرکزیت  و  است  و  جهانی  شود 

آبشخور آن در اموالی است که از سوی رژیم صهیونیستی و حامیان آن  
است  یافته  تخصیص  اسالم  جهان  در  تفرقه  شیعه  برای  یک  گاهی   .

سنت   اهل  مقدسات  به  توهین  به  جنجالی  کانال  یک  در  متعصب 
های ناروا به مکتب شیعه آنها  پردازد و گاهی یک اهل سنت با نسبت می 

می  تکفیر  و  رض را  ا راق  و  بدزبانی  و  فحاشی  نقل  کند.  در  ورزی 
از ابزارهای اصلی این تهاجم زبانی    کننده یک تحر مطالب و محتواهای  

اصلی  هستن  از    زدن دامن د.  رض  استفاده  است.  اختالفات  آتش  به 
ابزارهای فرهنگی برای ایجاد اختالف از جمله ابزارهای کشورهای  ربی  
برای جلوگیری از نفوذ اسالم در کشورهای  ربی است. توهین به پیامبر  

از جمله این موارد است. مقصد   قرآن و توزیع فیلم آتش زدن   اکرم 
است  عبارت  دادن    نهایی  بروز  برای  افراطی  مسلمانان  تحریک  از 

یک مسلمان افراطی تا    وسیله به معلم فرانسوی    یدن سر بر خشونت از نوع  
به این وسیله هم نقابی درو ین با رنگ و لعاب خشونت بر چهره اسالم  

مسلمانان    و هم از این حرکت برای محدودسازی آزادی   یاویزند ب رحمانی  
مند  ی قانونی و مدون بهره صورت به ساکن اروپا برای اجرای اوامر اسالم  
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شوند و هم  یر مسلمانان  ربی را نسبت به اسالم بدبین کنند و جلوی  
گرایش به اسالم در  رب را بگیرند. به همین جهت پرهیز    روزافزون رشد  

های جدی  و توهین به مقدسات از ضرورت   ی شکن ت حرم از مشاجره و  
 برای تشکیل امت واحده اسالمی است.  

و معمواًل قبل از درگیری    بیشتر لسانی و لفظی استمورد  این  
می روی  استفاده دهدفیزیکی  ادبیات  از  نوعی  از  لسان  در  ولی   ،

تحریک  کنند  می  باعث  میکه  مقابل  همین   بساچه  .شودطرف 
و  درگیری فیزیکی ز آن پرهیز نشود، ممکن است به ها اگر امشاجره 

 به جنگ بینجامد.   درگیری نیز
بت  کریم  قرآن به  فحاشی  مورد  آنان در  با  بدزبانی  و  پرستان 

 : کندهشدار داده و از آن نهی می 
َ َعْدًوا   ِ َفیُسُبَّوا اَّلَلَّ ین یْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّلَلَّ ِ ﴿َوََل تَُسُبَّوا اََلَّ

َرِبَِّهْم  ِبَغرِی   إَِل  ُثَمَّ  َعَمَلُهْم  ٍة  َمَّ
ُ
أ ِلِکَّ  َزیَنَّا  کَذِلک  ِعلٍْم 

 ( 108:  )انعام   َمرِْجُعُهْم َفینَِبَُّئُهْم ِبَما اکُنوا یْعَمُلوَن﴾ 
 دیپرستند، دشنام نده ی خدا م  ی جا به افران  ک ه  ک را    ی و معبودان 

خدا را دشنام خواهند داد.   ی و نادان   ی دشمن  ی آنان هم از رو  که 
فر لجاجت  کی م ]تا به  ی اعمالشان را آراست   ی هر امت   ی گونه برا ن  ی ا 

وست،[ سپس یک دهند ن ی آنچه انجام م   کنند که و عنادشان گمان  
پروردگارشان خواهد بود، پس آنان را    ی سو به بازگشت همه آنان  

 ند.ک ی دادند، آگاه م ی ه همواره انجام م ک   ی به اعمال 
از نهی از مجادله   در روایتی از حضرت رسول اکرم بعد 

کالمی و ممارات و خشمگین شدن بر کسانی که در حال مجادله 
 در امور دین بودند، آمده است:

بردارید شیطان مأیوس شد که مورد پرستش  از مجادله دست 
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قرار گیرد ولی راضی شد که به )جان( هم بیافتید و این همان  
کالم(   مراء  در  کنید.   )جدال  رها  را  مراء  پس  همانا    است 

هفتاد و یک فرقه و مسیحیان هفتاد و دو فرقه شدند   اسرائیل ی بن 
اند مگر توده بزرگ. راوی گفت ای رسول خدا  و همه در گمراهی 

و   سبک  به  که  کسانی  فرمود:  هستند؟  کسانی  چه  بزرگ  توده 
روشی هستند که من بر آنم، من و اصحابم.کسانی که در دین  

نمی  که  خدا مجادله  کسانی  و  را    یک یچ ه کنند  توحید  اهل  از 
 1کنند.گناه بخشوده شده تکفیر نمی   خاطر به 

 : فرمودند بیانیدر  امام خمینی
ــ  ــد احمق ــ   ی آن آخون ــه    ک ه در یــ ک ــان ب ــع از زم ــو مقط همچ

ــ   بعض مقدسات  نــد، درصــدد ایــن اســت  ک ی شیعه جســارت م
ــ  ــ ک ــم ی ــل او ه ــ ک   ک ه در مقاب ــ   ی س ــم ی ــود، آن ه ــدا بش   ک پی

ــز  ــود    ی چی ــب بش ــد و موج ــ بگوی ــ ک ــلمین در ی ــین مس   ک ه ب
ــان  ــع از زم ــو مقط ــ   ی همچ ــ ک ــاد م ــدت ایج ــد،  ک ی ه دارد وح ن

ــا ایــن طــرز  ک اخــتالف ایجــاد بشــود. واقعــًا اســالم چــه   نــد ب
ــرز  ک ف  ــن ط ــا ای ــا، ب ــا عمل ره ــه  ه ــالم چ ــن  ک ؟ اس ــا ای ــد ب ن

ــدهای  ــ   ی آخونـ ــان را  کـ ــورت به ه خودشـ ــ   صـ ــان   ک یـ   ی روحـ
اســت   ی و در بین مــردم پخــش هســتند؟ ایــن گرفتــار درآوردند  

ننــد،  ک ی ر مــ کــ ه مســلمین دارنــد ف کــ   ی همچــو مــوقع   ک ه در ی ک 
متمایــل بــه    هــا جوان ه بعــض از  کــ ه مــن دیــدم  کــ این   عنوان بــه او  

لیــف  ک ایــن اجتمــاع شــدند، متمایــل بــه ایــن ایــران شــدند، ت 
انــد اینهــا  انــد، اینهــا مجــوس ک ه بگویم اینهــا مشــر ک دیدم به این 
ردنــد. ایــن، جــز  ک جســارت    و بــه بعــض مقدســات   چطورنــد 

 
 152، ص    8المعجم الکبیر، ج  طبرانی،  ؛  259،ص 7مجمع الزوائد، ج هیثم،  ابن .  1
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ــ این  ــه  ک ــه اســتعمار اســت، خــدمت ب ــدرت ه خــدمت ب   ی ها ق
اســالم و مســلمین اســت؟ مــا    ی بــرا   ی ن ک ارشــ ک بــزرگ اســت و  

ننــد  ک ر کــ بایــد ف  ها مســلمان ایــن مســائل.  ی نــیم بــرا ک ر  ک باید ف 
ــ   ی بــرا  ــ   ی ایــن مســائل و ایــن اشخاص ه ایــن طــور در صــدد  ک

 1اند. مسلمین ستن وحدت  ک ش 
 : فرمودند فرازهایینیز در  مقام معظم رهبری 

ــت   ــلمانان اس ــه مس ــه وظیف ــه    ـ آنچ ــیعه، چ ــلمان ش ــه مس چ
ــنّ  ــلمان س ــه    ـ   ی مس ــت ک ــن اس ــک ای ــا تحری ــات    ب احساس

اگــر  یکدیگر، بــه دشــمن کمــک نکننــد؛ شــیعه بایــد بدانــد کــه  
میــان شــیعه و   ی برانگیــز  وحّساســّیت  و دعــوا اخــتالف  چنانچه 

، ســود  ی تحریــک بشــود، دشــمن مشــترک، دشــمن اصــل   ی ســنّ 
ــنّ  ــد؛ س ــازه بده ــد اج ــرد، نبای ــد ب ــم    ی خواه ــور همین ه .  ج

  را تحریــک طــرفین بایــد مراقــب باشــند، احساســات یکــدیگر  
ــوا  ــد، دع ــت نکنن ــدیگر اهان ــات یک ــه مقّدس ــد، ب ــین    ی نکنن ب

  و بــه طــور خــاص مســلمان    هــای و گروه مســلمان    ی ها طائفــه 
  ـ  دشــمنان اســالم اســت  موردعالقــه کــه  ـ را  ی و ســنّ  بین شــیعه 

 2. نکنند   افروزی آتش 
و از نظــر مــا، عبــارت اســت    ی خط قرمز از نظر نظــام اســالم 

ــه مقدســات   ــت ب ــ   ی ســان ک . آن  یکــدیگر از اهان ه نادانســته،  ک
ــاه   ی از رو  ــت، گ ــب   ی از رو   ی  فل ــ   ی ها تعص ــا،  ور و بی ک ج

ــنّ  ــه س ــوهین    ی چ ــدیگر ت ــات یک ــه مقدس ــیعه، ب ــه ش و چ
ــی می  ــد، نم ــه می کنن ــد چ ــرا فهمن ــیله ب ــرین وس ــد. بهت   ی کنن
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ــمن همین  ــمن  دش ــت دش ــزار در دس ــرین اب ــتند؛ بهت ــا هس ه
 1ها هستند؛ این خط قرمز است. همین 

ــ  ــرادران اهل یعواطــف مــذهب ک بدانیــد تحری ــ ســنت ب ار ک
ــن را  ــت؛ ای ــاه اس ــا و گن ــیار خط ــهبس ــل  ک یــ  عنوانب اص

ــ  ــد. ی ــ  ک بپذیری ــر روکوجــود دارد. ت ینقــاط اختالف ــه ب  یی
ــ ور ایــن نقــاط، شــعله ردن آتــش تعصــبات در ایــن نقــاط ک

ــز ــان چی ــت هم ــن درس ــتالف، ای ــت  یاخ ــ اس ــروز ک ه ام
ــاســـازمان ــ  یهـ ــ امری  یجاسوسـ ــالش کـ ــرائیل دنبـ ا و اسـ

ــ اســت  یــزیهمــان چهســتند؛ ایــن  ــ ه آنک خواهنــد. ا مــیه
ــره و مواجــب مــیبعضــی ــدون جی شــوند هــا ناخواســته و ب

ــ هــا، همــان مــزدور آن ــ را  یارک بــه ه او بایــد پــول بدهــد و ک
ــت ــدون این دس ــاورد، آن را ب ــ بی ــزد ک ــر و م ــم  یه از او اج ه

ــد انجــام مــی ــرایش دارن ــد، ب ــ بگیرن ــد و خشــم اله و  یدهن
  2کنند.خودشان فراهم می یرا برا  یسخط اله 
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 محور دوم: 

 همکاری در جهان اسالم 

معیار همکاری در جهان اسالمی مأخوذ از سبک زندگی رسول  
و سنت قطعی ایشان است. عنوان این همکاری منطبق بر   الله

یعنی کسانی که  معه«    ینو الذعنوان »معیت با رسول الله« است »
   با رسول خدا هستند:

 ِ ٌد رَُسوُل اَّلَلَّ ینَ   وَ   ﴿ُُمَمَّ ِ اءُ   َمَعهُ   اََلَّ ِشدَّ
َ
ارِ   ََعَ   أ  1﴾ بَیَنُهمْ   رََُحاءُ   اَلْکفَّ

باالی که پیامبر سقفی    آن است این همراهی و معیت به معنای  
سر امت اسالم قرار داده و همه باید تحت این سقف واحد بیایند و با 

آحاد امت واحده هم متحد شوند و امت رسول الله را شکل دهند.  
در همه امور نظری و عملی همراه   رسول الله مسلمانانی هستند که 

الگو قرار داده و پای خویش بر جای پای ایشان ایشان باشند. ایشان را  
و   نهند.  همراه  جسمانی  نظر  از  که  بودند  کسانی  اصحاب  اصواًل 

 دلبا  ایشان بودند ولی اصحاب واقعی کسانی بودند که    صحبتهم 
شان نیز همراه ایشان بودند. هم مصاحبت جسمی داشتند و هم و جان

ا ایشان همراه و مصاحبت و همراهی روحی و معنوی و در کارها ب 
آمد که موجب اختالف بود از کاری پیش می   هرگاه   و  رأی بودندهم 

 دارد: در این زمینه چنین بیان می   قرآن   کردند. نظر ایشان تبعیت می 
 ِ یَن آَمُنوا ِباَّللَّ ِ َما اَلُْمْؤِمُنوَن اََلَّ   َمَعهُ   اکنُوا   ِإذا   وَ   رَُسوِلِ   وَ   ﴿ِإنَّ
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ْمرٍ   ََع 
َ
ِذُنوهُ   َحتَّ   یْذَهُبوا   لَمْ   اِمعٍ ج   أ

ْ
 1﴾ یْسَتأ

  وقتی  به خدا و رسولش ایمان دارند و  مؤمنان کسانی هستند که
از همراهی او( )  ری مشترک برایشان پیش آیدکا  به همراه او،

 از او اجازه بگیرند.  کهیناد مگر  ننیست گردانیرو
نویسد امر جامع و مشترک، امری  عالمه طبرسی در ذیل آیه می

انجام رسد مثل حضور در است که   به  و همکاری  با اجماع  باید 
 2. میدان جنگ یا مشورت یا نماز جمعه و مانند آن

مالزم با پذیرش  شود که معیت با رسول الله  روشن می   جا ین هم از  
در عین حال این همراهی    تبعیت از راهبری ایشان است. دستورات او و  

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.  

 پردازیم. اینک به مؤلفات هر یک از این دو خصوصیت می 

 مشترک   دشمنمقابله با  . 1
کفار    ویژگی همراهان رسول الله شدت و حدت آنان علیهاولین  

است. کفاری که علیه اسالم دست به سالح برده و در میدان جنگ  
نامیده میآرایی کردهصف از    .شونداند کفار حربی  اما کفاری که 

توانند در دار اسالم سکنی گزیده و از سر صلح با اسالم درآیند می 
. شدت علیه کفار حربی نیازمند حقوق شهروندی برخوردار باشند

 چهار امر است: 

 )دشمنان جغرافیایی و دشمنان جهانی( الف. دشمن شناسی جهان اسالم  

بشناس باید    نمسلمانا را  خود  مشترک  و  دشمن  صحنه  در  ند. 
 

 . 62النور:  .1
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جهان کنونی  و    روزگار  مختلف  ابزارهای  از  اسالم  دشمنان  که 
می استفاده  دشمنی  برای  بسیار  پیچیده  دشمن  مهم  کنند شناخت 

مرز  است لبه  در  که  جغرافیایی  دشمنان  چه  اسالم(  ؛  )جهان  ما 
مثل دارند،  منطقه    حضور  در  امروز  چگذرمی   کشمیرآنچه  ه  د، 

و جهانی، دشمنانی که در مقیاس جهانی، دشمن    تربزرگدشمنان  
  که در  ایمو ما نام آنها را استکبار جهانی نهاده شونداسالم تلقی می

 قرآن  .قرار دارندسرسلسله آنها آمریکا و رژیم  اصب صهیونیستی  
را   کافران  نوع  این  معرفی    عنوانبهکریم  آشکاِر مسلمانان  دشمنان 

و همچنین یهودیان و مشرکان را شدیدترین دشمنان برای    1کند. می 
 2کند. مؤمنان معرفی می 
باره اهالی کوفه نهج البال ة در    34در خطبه    حضرت امیر 

فرماید: که بعد از جنگ نهروان میل به جنگیدن با دشمن نداشتند می 
دشمن نسبت به شما خواب ندارد و هوشیار است ولی شما در  فلت 

 3رید.ب می   به سر 
ی از کلماتشان به این نکته اشاره  هادر فراز  مقام معظم رهبری 

 فلت از دشمن،  های او را بشناسیم و  ما باید دشمن و حیلهدارند که  
 :گرفتاری دنیای اسالم است ینتربزرگ

اسالم این است که متوّجه توطئه و   یدنیا  یترین گرفتاربزرگ 
ترین یا  از بزرگ   یدست خبیث دشمنان خود نیست؛ این یک

 .4اسالم است  یدنیا یترین گرفتاربزرگ 

 
 101النساء:. 1
 82مائدة:. 2
 .34خطبه البال ة،، نهج یرض  فی شر . 3
خامنه  .4 سی   بیانات،  ایامام  در  کنندگان  شرکت  دیدار  دوره در  ی ویکمین 

 .13/3/1393 المللی قرآن کریم،مسابقات بین 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26600
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است   روزی  و  ک امروز  سیاسی  نخبگان  چه  اسالمی  امت  ه 
در آن، باید بیش از همیشه    های مردم فرهنگی و دینی و چه توده 

 1. نند ک   بشناسند و با آن مقابله   های دشمن را هوشیار باشند و حیله 

 مرزبندی با جهان استکبار ب. 

که دشمن ما چه کسی   شکل گرفت   ی شناس دشمند از اینکه  بع 
گام دوم همکاری این است   ی دارد،های حیله ها و نقشه و چه  است 

کنیم که   تعریف  را  مشخصی  مرز  دشمن  از    با  را  خود  جهان و 
سازیم استکبار   خط   جدا  دشمن   قرمز   وط و  با  تعامل  در  را  خود 

قرمز شد معلوم  آن منطقه  اگر کسی وارد  معلوم کنیم. طوری که 
با    حوزه  همکاری با جهان اسالم وارد  ی جا به باشد که   همکاری 

 دشمن شده است.
 سازی نوع ارتباط با دشمن هدف از این مرزبندی است. شفاف

نباشد که مرزبندی ما خاکستری باشد و معلوم نباشد که    طورینا
اسالمی   استکبار همکاریفالن کشور  می  دارد   با  ،  دکنیا ضدیت 

شود و رفتارها مبتنی    سازیاین مرز خاکستری باید برداشته و شفاف
  :فرمایدکریم می قرآن .بر این طراحی شکل بگیرد 

یَن آَمُنوا ََل َتَتَِّخذُ  ِ یَها اََلَّ
َ
ْوِِلاَء﴾ ﴿یا أ

َ
ی وََعُدَوَّکْم أ  2وا َعُدِوَّ

را   خودتان  دشمن  و  من  دشمن  آوردید  ایمان  که  کسانی  ای 
 دوستان )یا اولیا( خود مگیرید.

کلمات    این در  با  بزرگانمطلب  نیز  اسالمی  تاب  زجمهوری 
 یافته است: 
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بار و استضعاف را بر زمین  کسالح مبارزه با ظلم و است  گاهیچه
با دشمنان خدا    یبا دوستان خدا و دشمن  یدوستنگذارید؛ و  

  1. را شعار خود سازید
برادران مسلمان    دشمنان، با استکبار سِرآشتی نداریم و با با  ما

عداوت نداریم؛ بنای بر دوستی و رفاقت و    بنای بر دشمنی و 
باید   معتقدیم  چون  داریم؛  اِر  برادری  الُکفَّ ََعَ  اُء  ﴿اَِشدَّ

ود؛ این درس امام بزرگوار ما است؛ این خط ب  ورََُحاُء بَیَنُهم﴾ 
 2مسّلم جمهوری اسالمی است. 

مقابله با دشمنان استکباری بین نخبگان، مردم    روحیهترویج  ج.  
 حکومتی منصبانصاحبو 

 اقدام کنیم.  یساز فرهنگ وقتی مرزبندی مشخص شد، باید به  
ممکن  . دهیم یعنی باید روحیه مقابله با دشمنان استکباری را ترویج 

در جهان اسالم این روحیه وجود نداشته به طور گسترده  هنوز  است  
با دشمن  و  باشند  آماده  استکبار  با جهان  تقابل  برای  باشد که همه 

ما باید روحیه مقابله با دشمنان  .معارضه و مقابله شوند مشترک وارد 
بین    اسالم  مختلف  را  بین  نخبگان سطوح  صاحب ،  بین  و  مردم 

حکومتی   دهیم. منصبان  مختلف الیه یعنی    ترویج  اجتماعی   های 
در آنها روحیه مقابله با استکبار  چنان تربیت اسالمی یافته باشند که  

 رهبری در این مورد چنین است:   دیدگاه مقام معظم   . قوت گرفته باشد 
امروز نخبگان و سیاستمداران دنیای اسالم مسئولیت سنگینی  

 
 .38، ص20صحیفه امام، جامام خمینی، . 1
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نفوذ    خواران جهاندارند؛    برعهده قلمرو  در  و  کشورها  در  را 
خباثت تبلیغات  کنند؛  رسوا  خودشان  آنکالم  علیه آلود  ها 

ها به  های آناسالم را با عزم راسخ عقیم کنند؛ نگذارند نقشه 
همه است. دنیای اسالم   برعهدهنتیجه برسد؛ این مسئولیت  

دارای قدرت است. علما،   ، یاستمدارانس ،  روشنفکرانبالقوه 
جمعیت  هاگروه  همه  و  و  بیان  صاحبان  قلم،  صاحبان  ها، 

منبرهای   از  منبری  که  هر   المللیینبکسانی  در  را  ملی  یا 
 1دارند. دارند، مسئولیت سنگینی  برعهدهکشوری 

 فراگیر و امن   یاشبکهعلیه دشمن با ابزارهای  نرم جنگ د. 

فعال بودن در حوزه   در فصل همکاری در جهان اسالم، گام آخر  
که   جنگ سخت به    ما با دشمن مشترک صرفاً   مقابله   جنگ نرم است، 

در   ؛ صرفاً شود محدود نیستانجام می   با خمپاره و تانک و موشک 
از انواع جنگ   ی نوع به که آن هم  اقتصادی    یم و تحر محاصره اقتصادی  

در یک دو حوزه،  عالوه بر    بلکه   . نیستیم  ، شودسخت محسوب می 
سوم   نیز الیه  است  رسانه  حوزه  در  نرم  جنگ  مقابله دشمن  با    که 

ای و ابزارهای فراگیر، شبکه های  استفاده از فناوری ما باید با    کنیم. می 
رس  حوزه  اسالم  انه  در  جهان  ابزار   ترفعال در  این  باید شویم؛  ها 

ابزارهای امن باشد ابزاری نباشد که خود دشمن از آنها برای شناسایی 
کند، نظام جمهوری اسالمی توانسته و می فعاالن این حوزه استفاده  

خواهد توانست که این ابزارها را آماده کند تا ما   ازپیش یش ب انشاء الله  
مقابله کنیم؛ چه با ترفندهای نوین دشمن زه جنگ نرم بتوانیم در حو 

 
ر دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسالمی د  بیانات،  ایامام خامنه.  1
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تأسیس   و  کانال با  تأسیس شبکه ها  با  چه  اینترنتی،  اجتماعی  های 
با حضور رسانه های ماهواره شبکه  مطلق؛ ما   صورت به ای  ای و چه 

باید در صحنه جنگ نرم هم سربازان و هم فرماندهانی داشته باشیم؛ 
های استکباری تا بتوانیم با رسانه   داشته باشیم   ظام انت سازماندهی و  

این همان ابزاری است که دشمنان   مقابله درخوری را شکل دهیم. 
و  انقالب  با  مقابله  برای  آن  از  هوشمندی  و  گسترده  نحو  به  اسالم 

سازی ابزارهای مقابله با دشمن همسان   ند. بر ری اسالمی بهره می بیدا 
 شود:استفاده می   قرآن از این آیه  

اْعَتَدی   َما  ِبِمثِْل  َعَلیِه  َفاْعَتُدوا  اْعَتَدی َعَلیکْم  ﴿َفَمِن 
 . 1َعَلیکْم﴾ 

های  در این باره به اتحادیه رادیو و تلویزیون  مقام معظم رهبری
 : چنین فرمودنداسالمی 

رسانه  عظیم  امپراتوری  یک  استکبار  کرده؛ امروز  درست  ای 

می تحریف  خودشان  میل  به  را  میاخبار  پنهان  کنند،  کنند، 

می دروغ بیان  را  سیاستهایی  القا کنند،  طریق  این  از  را  ها 

[م ... در طرفیمیند که ما ]بیگووقت مدام هم می کنند؛ آنمی

ای با این امپراتوری خطرناک و این مافیای عظیم رسانه  همقابل

سرمایه اختیار  در  امروز  کمپانیکه  و  و داران  آمریکایی  های 

که   کاری  این  داد.  انجام  باید  کاری  است، یک  صهیونیستی 

کنید، شروع یک حرکت است؛ این حرکت را  شما دارید می 

روزبه  کرد،  تقویت  باید  کرد،  دنبال  تشدید بایستی  باید  روز 
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 1کرد، شرکا و همراهانتان را باید اضافه کنید. 
می  ما  نظر  رسانه به  امپراتوری  را  ا شود  صهیونیستی  ربی  ی 

می  داد؛  کنیم،  شکست  هّمت  همه  اگر  کرد،  را  کار  این  شود 
ها در جنگ نرم هم ممکن است؛  ست صهیونیست توانیم. شک می 

ها شکست خوردند؛  که در جنگ سخت، صهیونیست   همچنان 
که مالحظه کردید رژیم صهیونیست در لبنان شکست    همچنان 

نشینی شد، مجبور به اعتراف به شکست  خورد، مجبور به عقب 
ناپذیر  کردند این یک رژیم شکست که همه خیال می شد؛ درحالی 
توان رژیم صهیونیستی و عوامل آن را  گ نرم هم می است. در جن 
 2شکست داد. 

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

 باشند.  ﴿رََُحاُء بَیَنُهم﴾ مهربان باشند و با محبت عمل کنند و    یکدیگر 
همه به  حفظ  می  ما  را  یکدیگر  احترام  که  به  گوییم  و  بکنند 

بهانه   به  کسی  اگر  نکنند.  اهانت  هم  مقدسات  و  عقاید 
ما عقیده نظر  از  کند  اهانت  دیگران  مقدسات  به  بخواهد  ای 

بایستی    وجه یچهبه  است  طرفینی  محبت،  نیست.  دفاع  قابل 
همه با هم کمک کنند تا محبت به وجود آید و دشمن نتواند  

  3سوء استفاده بکند. 
 

خامنه.  1 بیت  ،ایامام  اهل  جهانی  مجمع  اعضای  دیدار  در  و    بیانات 
 .26/5/1394های اسالمی،رادیو و تلویزیون هاتحادی 

خامنه.  2 شرکت   بیانات ،ایامام  دیدار  بیندر  اتحادیه  کنفرانس  در    کنندگان 
 .26/10/1396 ،المجالس سازمان همکاری اسالمی

 .19/7/1368با اقشار مختلف مردم  بیانات ،ایامام خامنه. 3

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38725
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38725
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38725
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38725
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تواند در امور ذیل متقابل بین مسلمانان می  دوستِی این احسان و  
 تبلور یابد:

 اسباب تفرقه الف. همیاری در رفع 

همیاری و همکاری    ، احسان و دوستی با مسلمانان  ین گام دراول 
و جلوگیری از ترور و تکفیر   هاجنگدر رفع منازعات و مشاجرات و  

 پنج   ست؛ یعنی همکاری و همیاری کنیم هماندر جهان اسالم ا
فاق نیفتد؛ خود این اتمنشأ تفرقه بین مسلمانان است  محوری که  

دهد، ممکن است  ای از همکاری دیگر را شکل میهمکاری، الیه
دو قومیت با هم درگیر شده باشند و قومیت ثالثی بیاید و همیاری 

 .رفع شود هاجنگکند تا مشاجرات و منازعات و یا 
َ  ﴿ِإنََّما   َخَویکْم َو اتَُّقوا اَّللَّ

َ
ْصِلُحوا بنََی أ

َ
الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأ

 . 1  لََعلَّکْم تُرََْحُون﴾ 
امیرالمؤمنین علی بین دو    از  روایت است که آشتی دادن 

 2تر است. طرف دعوا از یک سال نماز و روزه با فضیلت
 امام خمینی در دیدار با سفیر یمن شمالی چنین فرمودند:

یاس  آسمان   ک الم  برا ک است    ی دین  رفع  ها ملت ارشاد    ی ه    و 
به    اختالف  هدایت  و  آنان  انسان ک بین  و    ی ماالت  ظلم  رفع  و 
ل   ی بیدادگر  است.  مسلمی ک آمده  تقریباً   ـ ن  ن  و   ـ  مجموعًا 

آن آمده    ی ه اسالم برا ک   ی از آن سّر   ی اسالم   ی ها دولت   طور ین هم 
ه ک   هایی ی گرفتارهمه    د و ردن ک است، یا  افل بودند و یا تغافل  

همین جهت   ی مسلمین در طول تاریخ ایجاد شده است برا   ی برا 
را   ی ه از تعلیمات اسالم دور بودند، و نتوانستند آن هدایت ک است  

 
 . 10حجرات:  .1
 .47البال ه، نامه نهج شریف رضی، . 2
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 یا راض   واسطه   به نند، و یا  ک   ک آن آمده است ادرا   ی ه اسالم برا ک 
ل عمده مسلمین همان  کنتوانستند انجام بدهند.مش ه داشتند  ک 

ه  ک   ی است؛ و اگر مسلمین به حسب امر   قرآن از اسالم و    ی دور 
تعال  ک تبار   ی خدا  است   ی و  ِ   فرموده  اَّللَّ ِِبَبِْل  ﴿َواْعَتِصُموا 

ُقوا﴾  َتَفرَّ َوَل  یعاً  ی   ََجِ همین  به  نه   ک اگر  و  عمل   ی امر 
و    ی اجتماع  ، ی الت سیاس ک مش   ـ ن  التشا ک ردند، تمام مش ک ی م 

م   ـ ن  شا ی اقتصاد  قدرت ی رفع  و هیچ  آن  ی نم   ی شد؛  با  توانست 
و عدم توجه    ی  فلت بعض  واسطه به   األسف مع ن  ک ند. ل ک مقابله  

، از این امر محروم ماندند؛ و تا این امر یو تغافل بعض   ی بعض 
 شتری ب   ی ها ی انتظار گرفتار  ن ی مسلم   د ی با   ند ک تحقق پیدا ن   ی اله 

   1داشته باشند.
در یکی از    کنندهشرکتمقام معظم رهبری در دیدار با مهمانان  

 المللی وحدت اسالمی چنین فرمودند:های بینکنفرانس
به آن دلبسته ی کنیم و شعار می که ما اعالم م   ی وحدت  دهیم و 

اش باید  کنیم، اولین نقطه ی هستیم و دنبال آن، حرکت و کار م 
ها  ها و درگیری ها و اختالف ها و تناقض تعارض ناظر به رفع این  

است و مؤمنان و مخلصان   ی متعال به این راض   ی خدا   که   باشد 
این   یها ، از آن خشنودند. باید مقدمات و زمینه ء و اولیا و عقال

دارند، داشته باشند؛ اختالف   ی کار فراهم بشود. اختالف عقیدت 
نژاد  ی قوم  تغایر  باشند؛  داشته  باشند. دارند  ی دارند،  داشته   ،
و جدال   یری و درگ ها، مستلزم و مستوجب تنافس و تعارض این 

بزرگ،   ی بین مسلمین نشود. باید همه مخلصانه کار کنند. علما
متفکران، روشنفکران، نویسندگان، شعرا، هنرمندان، واقعًا این 
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﴿َواعَتِصموا ِِبَبِل : قرآن بدانند. این آیه شریفه  ی را واجب اله 
ََجیًعا﴾   ِ در    اَّللَّ و همه مسلمین  ما  به  خطاب  دیگر،  آیات  و 

 1مقابل دشمنان اسالم است. به این آیات عمل کنیم.
 ب. کمک به مظلومان و مستضعفان

مستضعفان    گام  و  مظلومان  به  کمک  دوستی،  و  احسان  دوم 
اند که مظلوم واقع شدههستند  ای  در سراسر جهان اسالم عده  است؛
یا   شود؛  و  کمک  و  رسیدگی  آنها  به  باید  که  هستند  مستضعف 

مسلمانی  کمک هر  که  است  وظایفی  از  یکی  مظلوم  به  رسانی 
 فرماید: کریم در این باره می  قرآندارد؛  برعهده

 . 2﴿َتَعاَونُوا ََعَ الِِْبِّ َواتلَّْقَوی﴾ 
که فرمود:  یمفراگرفت  این درسی است که از سنت نبی اکرم 

یزد و به امور مسلمانان همت نگمارد در زمره  »هر کس صبح برخ 
زند ای مسلمانان به آنان نیست و هر کس بشنود که کسی فریاد می 

را ندهد مسلمان نیست. او  پاسخ  بن    3« فریاد برسید و  نیز علی  و 
داشتند    طالب در وصیتی که به امام حسن و امام حسینابی

 . 4فرمودند: »شما دشمن ظالم باشید و یاور مظلوم«
 مسلمانان داشتند فرمودند:به ای که امام خمینی در توصیه 

اند و ما باید از  بسته   ملل مستضعف   ی مر به نابود ک هر دو ابرقدرت،  
به  ک   ی مستضعفین جهان پشتیبان  انقالبمان  باید در صدور  ما  نیم. 

نار  ک نیم  ک ی ما انقالبمان را صادر نم   ه ک ر این ک نیم و تف ک وشش  ک جهان  
 

میهمانان  ای،  امام خامنه.  1 با مسئوالن کشوری و لشکری و  دیدار  بیانات در 
 .16/7/1369شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسالمی، 

 .2: المائدة .2
 . 164،ص2کافی،جکلینی، . 3
 .47نهج البال ه، نامه شریف رضی، . 4
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باشد و  ی قائل نم   ی مسلمان فرق   ی شورها ک بگذاریم؛ زیرا اسالم بین  
  ها قدرت دیگر تمام    ی پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرف 

نابود ک   ها ابرقدرت و   به  بسته ی مر  محیط مان  در  ما  اگر  و    ی اند، 
 1ست مواجه خواهیم شد. ک دربسته بمانیم قطعًا با ش 

 مقام معظم رهبری در تبیین کالم فوق فرمودند: 
کنیم؛  ما در حمایت از مظلوم نگاه به مذهب طرف مقابل نمی 

و نکردیم؛ خّط امام بزرگوار این بود. امام همان رفتاری را که  
مقاوم با  را  رفتار  همان  داشت،  لبنان  در  شیعه  مقاومت  ت  با 

[ داشت؛ بدون هیچ تفاوتی. ما همان سّنی در فلسطین ]هم
برادرانمان در   لبنان کردیم، از  برادرانمان در  حمایتی را که از 

اینها  ّزه ]هم بودند،  سّنی  آنها  تفاوتی.  هیچ  بدون  کردیم؛   ]
اند. مسئله برای ما، دفاع از هوّیت اسالمی است، حمایت  شیعه 

است؛ امروز در رأس مسائل   فلسطین   ه مسئل از مظلوم است،  
مسئل مسلمان   ه منطق  مسئل   ه ها  ما  برای  این  است؛   هفلسطین 

کند؛ امام بزرگوار هایمان هم فرق نمی اصلی است. در دشمنی 
حسب ظاهر؛  مبارزه کرد با محّمدرضای پهلوی که شیعه بود به 

با  همان  کرد  مبارزه  حس طور  سّنی   ین صدام  به   که  حسب  بود 
دویشان از اسالم    و شیعه بود، نه این سّنی؛ هرظاهر. البّته نه ا

بیگانه بودند اّما ظاهر این سّنی بود، ظاهر او شیعه بود. امام با  
سّنی و شیعه   هجور مبارزه کرد. مسئله مسئلدوی اینها یک   هر

مسئل مسئله  نیست؛  اینها  مانند  و  مذهب  اسالم   هو  اصول 
ِللَمظُلوِم  َو  َخصًما  ِللّظاِلِم  »کونوا  دستور است:  این  َعوًنا«   
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 1.اسالم است. این راه ما است؛ این خّط ما است
 2امیرالمؤمنین برای دفاع از مظلوم، شرط اسالم را نگذاشته است. 

ــرار گرفته ــان ق ــار مظلوم ــاریخ در کن ــول ت ــاء در ط ــد؛ انبی ان
عــدالت عمــاًل پیکــار کردنــد. مالحظــه کنیــد؛ در  یعنی بــرای 

انــد، بــا  کریم تصریح شده کــه انبیــاء بــا طوا یــت مواجه   قرآن 
ــَرفین مواجه مُ  ــا مــه مواجه ت ــد، ب ــد ان ــ   کــه   ان اینهــا جــزو    ه هم

ـ  بــین    ه طبقــات ســتمگرند؛ بنــابراین پیغمبــران در معارضـ
ــوم  ــالم و مظل ــد؛ ظ ــرار گرفتن ــوم ق ــرف مظل ــه در ط ، همیش

 3عدالت وارد میدان شدند و جنگیدند.یعنی برای 

 عنوانبککهسککنت پیککامبر و عتککر  و  قککر نتمسککک بککه . 3
 همکاری هایمحور 

اهل  تمسک به  و    پیامبر  کریم، سنت قطعی  قرآنتمسک به  
؛ همکاری  رودترین معیارهای همکاری به شمار میاز مهمبیت

پایه   بر  باید  اسالم  که    سهدر جهان  باشد  اساسی  و  محور کلیدی 
و   است  نبوی  سنت  محور  یکی  که دیگر  دو  است  ثقلین  همان 

 4اندبه آن توصیه کردهحضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی
به اعتقاد همه    است.   و تمسک به اهل بیت  قرآنو آن تمسک به  

طعی نبوی نیز به اجماع  و سنت قوحی منزل است    قرآنمسلمانان  
می  مسلمانان محسوب  که  معیار عمل  بیت  اهل  به  تمسک  شود. 

 
خامنه  .1 بیت  بیانات،  ایامام  اهل  جهانی  مجمع  اعضای  دیدار  و    در 

 .26/5/1394، های اسالمیاتحادیة رادیو و تلویزیون
 .16/9/1380،رمضان 21های نماز جمعه بیانات در خطبه ،ایامام خامنه. 2
 . 1390/ 2/ 27،  های راهبردی بیانات در دومین نشست اندیشه   ، ای . امام خامنه 3
 . 90معانی االخبار، ص شیخ صدوق،  ؛  113،ص 17مسند احمد،ج احمد حنبل،  .  4

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524
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https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524
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https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3096
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3096
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12496
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12496
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روای  و  آیات  در  به  امعمواًل  تعبیر  آن  از  القریب﴾ ت  یا    1﴿املودة یف 
مشترک است.  همه جوامع اسالم  در  است؛    شده  «اهل بیت  حّب »

می این  ما  با  شاخص توانیم  دوستی  سه  و  احسان  محور  بین ، 
را   اسالم  مسلمانان  جهان  کنیمدر  جهان   تقویت  در  همکاری  و 

   .اسالم را به منصه ظهور برسانیم
پیامبر اکرم در حدیثی مشهور اهل بیت خود را به کشتی نوح  

اند که هر که بر آن سوار شود نجات یابد و هر که از آن تشبیه کرده
 2زخ افکنده شود.تخلف کند  رق شده و به آتش دو

 بیان فرمودند:   مقام معظم رهبری تبیین جالبی از محبت اهل بیت 
بیت مخصوص یک گروه خاّصی در اسالم نیست؛  حّب اهل 

مسلمین   ه ؛ هم دارندی م بیت پیغمبر را دوست  مسلمین اهل   ه هم 
خیلی معدود و    ه بیت پیغمبر ارادت دارند. یک عّد نسبت به اهل 

در تاریخ بودند که آنها هم به احتمالی   عنوان نواصب قلیلی به 
 ه های سیاسی بود، نه به معنای واقعی انگیز هایشان انگیزه انگیزه 

بیت مسلمین، از صدِر اّول تا امروز محّب اهل   ه دینی؛ لکن قاطب 
. خب، همین یک جمله برای ما یک درس شوندی م محسوب  

ا این  درس  آن  به است؛  پس  که  اهل   ه وسیل ست  بیت، محّبت 
شود این را یک شود در میان مسلمین اجماع ایجاد کرد؛ می می 

وجود   همچنان که محوری قرار داد برای اّتحاد و اّتفاق مسلمین.  
مبارک پیغمبر اسالم وسیله و محور وحدت بین مسلمین است، 

 
  .23. الشوری: 1
زمخشری، ؛ 373، ص2المستدرک علی الصحیحین، ج حاکم نیشابوری، . 2

 .298، ص 2؛ النهایة ج 268اساس البال ة ص 



 

 

ش 
بخ

ا
می

سال
ده ا

واح
ت 

: ام
ول

  

35 

شریف محور اّتحاد مسلمین است،   ه و کعب   قرآن   همچنان که و  
محوری باشد برای اّتحاد مسلمین   تواند ی م بیت هم  ّبت اهل مح 

1.را به هم نزدیک کند   ها دل و  

 
خامنه.  1 شرکت   بیانات  ای،امام  دیدار  محبان در  اجالس  در  کنندگان 

 .2/9/1396ها، و مسئله تکفیری بیتاهل 
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 محور سوم: 

 اسالمی کشورهایی افزایهم

افزایی متفاوت است. در همکاری حاصل جمع همکاری با هم 
افزایی حاصل کارها مساوی با جمع هر یک از کارهاست ولی در هم 

شود. وقتی دو یا تک کارها بیشتر می ساده تک جمع کارها از جمع  
 انجام دهندکارهای جدیدی    ند توان د، می ن شو می افزا  هم چند شخص  

ها وقتی توان و دارایی   تک آنها با هم است. فراتر از همکاری تک که  
هم  اسالم  جهان  می افزا شود  در  فراهم  اموری  تحقق  که امکان  آید 

تک آنها با هم جمع شوند مثاًل کارهای تک بیشتر از زمانی است که  
معدن   استخراج  در  که  نفر  دو  کنید  فعال   تک تک   صورت به فرض 

گرم طال   20گرم طال استخراج کنند که جمعًا    10هستند هر یک  
افزا استخراج خواهند کرد. حال فرض کنید که این دو با یکدیگر هم 

این فرض می  به   مثالً کنند.  گرم طال استخراج    25توانند  گردند در 
با   یی تنهابه کنند که    جا جابه را    یی ها سنگ توانند  کمک هم می  قادر 

هم   ییجا جابه  را  حالت  این  نبودند.  نامند. آن  هم   افزایی  افزایی در 
قادر به انجام آن   یی تنها به گیرد که هر یک از آنها  کارهایی شکل می 

 بیشتر است.   ها یت فعال تک  نبودند و سرجمع فعالیت از جمع تک 
حوزه  الاقل  اسالمی    کشورهای   ییافزا هم پنج  جهان  در  در 
اسالم،    افزاییهم  .است   یفتعرقابلاسالم   جهان  در  امنیت  در 

در قدرت سیاسی در    افزاییهمدر دانش در جهان اسالم،    افزاییهم
و    افزاییهمجهان اسالم،   در جهان اسالم  در   افزاییهمدر ثروت 
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اسالم.  یرسانخدمت در جهان  در حد   مشارکتی  اجمال  به  اینک 
 پردازیم.وسع این مقاله به توضیح هر یک از این پنج حوزه می 

 ی در امنیتیافزام ه. 1
استکبار جهانی از دیرباز درصدد استعمار ملل مستضعف جهان 

با   و  بر   های روش بوده  را  خود  سلطه  تا  کرده  تالش  نرم  و  سخت 
بخشد.  سرزمین  تداوم  آنان  دیگر  های  سوی  عامل   ینتر مهم از 

که  طوری  است.  سرزمینی  امنیت  تأمین  منطقه  هر  در  پیشرفت 
ا حمله بیگانه باشد و های اسالمی مصون از هر نوع تهدید یسرزمین 

 ای رویارویی کند. در اسالم اجازه سلطهبتواند با هر تهدید و حمله 
کریم هر نوع سلطه کفار بر   قرآن کفار بر مسلمانان داده نشده است و 

پیامبر اسالم نیز اسالم   1است.  بسته   بر آنان و راه را    مؤمنین را نفی کرده 
 باالتر نیست.  معیار نوعی برتری دانسته که از آن   را 

اَلُم یَ  سإ ِ
ُلو َواَل یُ اْلإ لَ عإ   2هیعل یعإ

 ند: ا ه چنین فرمود مسلمانان  امام خمینی درباره سلطه بیگانگان بر  
نباید از  یر بر   ه سلطه ک ما منطقمان، منطق اسالم، این است  

خواهیم  ی شما باشد. نباید شما تحت سلطه  یر بروید. ما هم م 
این است  نرویم زیر سلطه  گفتنمان  ما اصل  امریک .  نباید ک ه  ا 

نباید باشد.   ی هم نباید باشد؛ اجنب  ی ا تنها، شورو ک باشد. نه امری
منطق ما این است و فریاد ما هم همین است. با این منطق اگر 

 3ند.ک دارد، ب   ی س ک بحث  

 
 .141 :نساء. 1
شیخ ؛  14،ص1الجامع الصحیح للسنن و المسانید،جصهیب عبدالجبار،  .  2

 .334، ص 4کتاب من الیحضره الفقیه، ج صدوق، 
 . 91، ص4صحیفه امام، جامام خمینی، . 3
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   :نظام سلطه را چنین معرفی کرده است مقام معظم رهبری 
ــلطه    ــام س ــا نظ ــروز در دنی ــا   ام ــ ک ح ــن ی ــت؛ ای ــام    ک م اس نظ

بشــر، دو    ی بــر دنیــا و زنــدگ   اســت. تســلط نظــام ســلطه  ی جهان 
ــ  ــ گرهــــا  طــــرف، ســــلطه   ک طــــرف دارد: یــ ه همــــان  کــ

ــدرت  ــرف دیگــر،  ابرق ــد؛ و ط ــا دولت هاین ــلطه   ی ه پــذیر  س
ــ هســتند   هــا را  ابرقــدرت   ه وقیحانــه و گســتاخان   ی هــا دخالت ه  ک

. در ایــن  انــد جرم  ک دشــان شــری هــا هــم خو نند؛ ایــن ک ی قبول م 
ــ بیچــاره هســتند    هــا ملت میــان،   و ضــعف    ی ناآگــاه   ی ه از رو ک

 1روند. ی شوند و از بین م ی خودشان پایمال م  ی همت ی و یا ب 

ــه مخــاطره   یکــی از امــوری کــه امنیــت کشــورهای اســالمی را ب
ســاز ســلطه اســت و اســتعمار نیــز  تفرقــه زمینه انداختــه تفرقــه اســت.  

تــوان بــر آن  می   تر راحــت فرقــه شــد  زند. وقتــی ملتــی فرقه بدان دامن می 
گرایی گــاهی بــا ادیــان و مــذاهب مختلــف و  مســلط شــد. ایــن فرقــه 

ــا   ــاهی ب ــای یت قوم گ ــکل می   ه ــاوت ش ــدگی  متف ــبک زن ــرد. س گی
ای بــرای ســلطه بیگانگــان اســت. در  دســتمایه   هــا یت قوم متفاوت میــان  

ــان   ــه دام ــت ب ــاوت دس ــوام متف ــف و اق ــذاهب مختل ــاریخ م ــول ت ط
اند تــا بــر مــذهب مقابــل خــود یــا قــوم  دشــمنان مشــترک خــود شــده 

ــلطه   ــور و س ــه حض ــار زمین ــن ک ــد و ای ــروز گردن ــود پی ــالف خ مخ
کــریم بیــان کــرده کــه تمــامی    قــرآن   . بیگانگــان را فــراهم آورده اســت 

  2اند. پیامبران اولوالعزم به برپــایی دیــن و عــدم تفرقــه در آن توصــیه شــده 

 
در مراسم بیعت روحانیون، مسئوالن و اقشار مختلف   بیانات ای،امام خامنه. 1

 .25/4/1368،اصفهان مردم استان 
 13الشوری:. 2
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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  

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

حمله زمان دشمنی وجــود نداشــت و اینــک بــه اراده الهــی بــه الفــت و  
حتــی از اقامــه نمــاز در مســجدی کــه    قــرآن   اخوت تبدیل گشته اســت. 

ــی کــرده و آن را  ــراهم آورده نه ــلمانان را ف ــین مس ــه ب ــات تفرق   موجب
همچنــین راه خداونــد را راهــی مســتقیم    2مسجد ضــرار نامیــده اســت . 

دیگــر نهــی کــرده چــون موجــب تفرقــه    ی هــا راه نامیــده و از تبعیــت از  
گونــه  خداونــد پیونــد میــان پیــامبر و این   3شــود. مــردم از راه مســتقیم می 

ــن  افــراد تفرقــه  ــان را از عقوبــت تفرقــه در دی جو را منقطــع دانســته و آن
ــی  ــذر م ــع    4دارد . برح ــاله از من ــادت گوس ــام عب ــارون هنگ ــی ه حت

بــه او توصــیه کــرده بــود کــه    اسرائیل پرهیــز کــرد چــون موســی بنی 
اســرائیل متفــرق نشــوند و تشــخیص هــارون ایــن بــود  اقب باشد بنی مر 

ــع گوساله  ــه من ــه  ک ــب تفرق ــی موج ــت موس ــل از بازگش ــتی قب پرس
   5شود . اسرائیل می بنی 

که  از  یکی   که  مهمی  می عوامل  را  اسالم  جهان  به  امنیت  تواند 
 فرماید: . امام خمینی در این زمینه می اندازد تفرقۀ مذهبی است   مخاطره 

ه  کــ توجــه داشــته باشــند بــه ایــن معنــا   ی باید سران دول اسالم 

 
 . 103عمران: آل. 1
 .107التوبة:. 2
 . 153االنعام:. 3
 .159االنعام: . 4
 .94طه:. 5
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ــ اســت    ی ایــن اختالفــات اختالفــات  آنهــا را بــه بــاد    ی ه هســت ک
دهد. باید با عقــل، بــا تــدبیر، توجــه داشــته باشــند بــه ایــن  ی م 

ــ ک معنا   خواهنــد اســالم  ی ه به اسم مذهب و بــه اســم اســالم م
در   ی ه بــین شــیعه و ســن کــ   کی ناپــا   ی ها دســت را از بین ببرند.  

ــ  ک این ممال  انــدازد اینهــا نــه شــیعه هســتند و نــه  ی اخــتالف م
ــ اســتعمار هســتند    ی ایــاد   ی ها دســت هســتند؛ اینهــا    ی ســن    ه ک

 1. را از دست آنها بگیرند  ی اسالم  ک خواهند ممال ی م 
مقام معظم رهبری در فرازی از سخنان خود به مهمانان کنفرانس 

 المللی وحدت اسالمی فرمودند: بین 
انات  کمیلیارد و نیم جمعیت، با ام  ک اسالم، تقریبًا با ی  یدنیا

 ی هاو سرمایه   یو انسان  یو طبیع   یو جغرافیای  یفراوان اقلیم
و    ک تواند ییه در اختیار دارد، مک   ینظیریب مجموعه عظیم 

ه  ک یل بدهد. امروز بیش از دویست سال است  کمتحد را تش
شود؛ چه در یاز این منطقه پیوسته ُپر م  یاستعمار  رب   هیسک 

دوران استعمار، چه در دوران استعمار نو، چه در دوران جدید،  
بار  کاست  یدنیا  یاین منطقه در خدمت اهداف سیاس   یلکبه ش 
وحدت خود   یاست. اگر امت اسالمکدر رأس آن امری   که  بوده

لمه ک   یحقیق   یبه معنا  یرا به دست بیاورد، اگر قدرت اسالم
، ی ، استقالل حقیق یخود را نشان بدهد، اگر استقالل اسالم

و   ند، تسلطک لمه تحقق پیدا  ک   یواقع   یدر این مناطق به معنا
دشمن قطع خواهد شد.  یو فرهنگ  یو سیاس  یاقتصاد ه سیطر

نند این ک ی وجود تالش م  هنیستند و با هم   یها به این راضاین
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ردند، ایجاد اختالف است و  ک ها پیدا ه آن ک  یاتفاق نیفتد. راه
رده. من از ک اسالم نفوذ    یمتأسفانه در جسم دنیا  یاین بیمار

 1مسئله به طور جّد بیندیشید.نم به این ک ی شما درخواست م
امنیت بین مرزهای کشورهای اسالمی نیز از ضروریات است 

امنیت برقرار بین مرزهای دو کشور اسالمی    اوالً کاری کنیم که  باید  
  . گرددو تثبیت  یابد  پیدا کند و تعمیق  دوام  این امنیت  گردد و ثانیًا  

این   حرکت  یبخشعمق خود  سطح    استمهم    یک  در  هم  و 
نیازمند   اندمختلف  یفرهنگتمردان و هم ملل اسالمی که دارای  دول 

ممکن    لحظهممکن است جنگ نباشد ولی هر    .است  تدابیر اساسی
جنگ بروز پیدا کند، اگر بتوانیم   بر اساس اختالفات دو کشور  است

از این آفت دور   امنیت بین دول اسالمی را تثبیت کنیم در حقیقت
کوشد از طریق اختالفات مذهبی یا  استکبار جهانی می  . شویممی 

فرهنگی بین دو ملت امنیت کشورهای اسالمی را به مخاطره اندازد  
 استوارمیانجی جای پای خود را در بین این کشورها    عنوانبهو سپس  

می  دیگر  نژادی  علیه  را  نژادی  گاهی  و  سازد.  نزاع عرب  و  شوراند 
می راه  حساسیتعجم  گاهی  بیناندازد.  را  ملی  ملت    های  دو 

متقابل  می  کتحری تمسخر  و  تحقیر  ابزارهای  از  نیز  گاهی  و  کند 
بدزبانی و    را از  ها مسلمانکریم    قرآن  که درحالیکند.  استفاده می

 2و مسخره کردن را نهی کرده است.  تحقیر یکدیگر برحذر داشته
مقام معظم رهبری در باره اتحاد بین کشورهای اسالمی چنین 

 بیان فرمودند: 
 

کنندگان در همایش کنفرانس وحدت در دیدار شرکت   بیانات  ای،امام خامنه.  1
 .30/5/1385،اسالمی 

 . 11الحجرات:. 2
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  ی و همکـــار   هـــا ملت   ی همـــدل   ی بـــه معنـــا   ی د اســـالم اتحـــا 
ــت دولت  ه بـــ   هـــا ملت .  هاسـ ــب ــم    ا بحمداللـ ؛  انـــد همدل هـ

  هــا ملت   یــان م   توانــد ی نم   ی و مــذهب   ی ا و فرقــه   ی اختالفــات طــائف 
را    هــا دولت دشــمن. امــا    ه کنــد، مگــر بــه وسوســ   یجــاد شــکاف ا 

طــرف و آن طــرف    یــن بــه ا   توانــد ی م   یاســت متأســفانه دســِت س 
ــ    یه همســا   ی : کشــورها کنیم ی بکشــاند. مــا امــروز هــم اعــالم م

  یــن ا   ی ســو به مــا    ی و بــرادر   ی بــرادراِن مــا هســتند؛ دســت دوســت 
  ی، بــرادر   یــن ا   یم؛ نــدار   یــازی ن   یچ کشورها دراز اســت. بــه آنهــا هــ 

ثابــت کــرده اســت کــه بــا توکــل    یــران . ملــت ا یســت ن   یاز ن   ی از رو 
امــا مــا    آیــد، ی به خدا و با اعتمــاد بــه نفــس بــر مشــکالت فــائق م 

 1دانیم ی اسالم م   یای مصلحت دن   برخالف اختالف را  
کشور    همچنین اسالمی   یراسالمی اگر  کشور  به  بخواهد 

را تصاحب    یاندازدست آن  یا ثروت  از سرزمین و  کند و بخشی 
به   ا در کشورهای اسالمی دنبال کنیم.ارضی ر یتتمامکند، ما باید 

همین جهت مقابله با  صب سرزمین فلسطین یک هدف مشترک  
است که باید در جهان اسالم پیگیری و در برابر آن مقاومت شود.  

و یک  های اهل البیت مقاومت در برابر ظلم ستمگران از آموزه 
 تکلیف همگانی است. مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند: 

ارض  تمامیت  مهم    یشورهاک   یما  بسیار  برایمان  منطقه 
  یسوریه، برا  یعراق و تمامیت ارض   ی]است[؛ تمامیت ارض 

اند. بنده از قبل گفتم  اماًل مهم ]است[؛ آنها دنبال تجزیهک ما  
آمری ک  تجزی یایکه  دنبال  بعضاندعراق  هها  تعّجب ی،  ها 
  ه ال تجزی ه دنبک ردند ک ها تصریح یایکردند؛ اخیرًا خود آمری ک 

 
 19/2/1387بیانات در دیدار مردم الر در تاریخ ای، امام خامنه.  1
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تجزیه    خواهندیمم  اندعراق را  بتوانند  ک عراق  اگر  نند؛ 
تجزیه    خواهندیم را    یشورهاک   خواهندیمنند؛  ک سوریه 

  ه قّو   به حول بیاورند؛    به وجودو تحت فرمان    کوچک کوچک 
افتاد  یاله  نخواهد  اّتفاق  ارض   ...  این  تمامیت  از   ی ]ما[ 

می ک  حمایت  همک شورها  از  در  ک   یسانک   هنیم؛  با    ه مقابله 
ایستادگ کآمری   هنانکافتفرقه  هاییاستس  حمایت    کنندیم  یا 
همکنیمیم با  تفرقهک   ی سانک   ه ؛  این  وجودرا    ینکافه    به 
 1آورند طرفیم و مقابلیم. یم

توانند  ی مسلمان م  یهاو دولت   هاملت ه  ک است    یامروز روز
  کم ک نند.  ک بزرگ را آ از    یارک ار عمل را به دست گیرند و  کابت

به ملت مظلوم فلسطین، حمایت از ملت بیدار عراق، حراست  
لبنان و سوریه و دیگر   منطقه،   یشورهاک از ثبات و استقالل 

و   یو دین  ینخبگان سیاس   هاست، و وظیف   یهمگان  یاوظیفه
ملّ   یفرهنگ رجال  سنگین   یو  دانشگاهیان،  و  جوانان  از و  تر 

 2دیگران است. 

 ی در دانش یافزاهم . 2
دانش  ی در  افزایهمدر امت اسالمی    افزاییهم  هاییه الیکی از  

و    یها دولتو    هاملتاست.   جهل  بکوشند  باید  اسالمی 
که    یلیدالیکی از  افتادگی فرهنگی را از کشور خود بزدایند.  عقب

تنازع یا  جنگ  به  دچار  ما  اسالمی  کشورهای  بین  مشاجره  یا  و 
و می  جب داعش شویم  و  افراطیالنصره ههها  و  پیدا  ها  میدان  گریها 

 
خامنه.  1 بیت  ای،امام  اهل  جهانی  مجمع  اعضای  دیدار  در  و    بیانات 

 . 26/5/1394های اسالمی، ی رادیو و تلویزیوناتحادیه
ه الحرام، پیام به حجاج بیت ای،امام خامنه. 2  . 19/10/1384الَلّ
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 ؛از مسلمانهاستفرهنگی برخی    یافتادگعقبکنند، جهل و  می 
اکرم  هدانشپیامبر  بر  را  کردهآموزی  واجب  مسلمانی   1اند. ر 

امام خمینی نیز جهل از تعالیم اسالم را عامل انحطاط مسلمانان  
افتادگی اند و مقام معظم رهبری نیز عامل اصلی عقبمعرفی کرده

 اند. افتادگی در تحصیل علم دانستهجهان اسالم را عقب
جوانان    و  کردهیل تحصشما  رجال  و  فردا  و  آتیه  مردان   ،

آینده اجتماعید؛ باید بهوش و بیدار باشید و با    هاییتشخص
ذلت    یافتادگ عقبعوامل    یتمام و  تفرق  خود    یهاملتو 

توجه  ک مبارزه   عمیقًا  اگر  و  پک نید؛  برد    ینید  ه  ک خواهید 
از تعالیم    خبریی بو    یعامل انحطاط مسلمین دور   ینترمهم
  2. اسالم است بخشیات ح و  یواقع 

ما ضربه    ی نیم؛ یعن ک را باید جبران  یتاریخ  ی افتادگ ما این عقب 
ب  از  دنیا خورده   ی علمی را  امروز  اگر  لحاظ   ی ایم.  از  اسالم 
مانده عقب   ی یا سیاس   ی عقب است، از لحاظ فرهنگ  ی اقتصاد 

 رب، مجهز    ی دنیا   ی ه رقیب، یعنک آن است    خاطر به است، این  
برا  علم  سالح  از  است.  علم  سالح   هاییدان م در    ه  لب   ی به 

ند.ما باید این سالح را  ک ی سیاست، اقتصاد و فرهنگ استفاده م 
به دست آوریم. باید بتوانیم مسلح به علم شویم تا تهدید رقیب 

همه   ـ  حاال  دشمن،  یا  رقیب  ییا  نیستند  ک شان  نتواند   ـ جور 
ارآمد باشد. ما باید این ک د بوده است،  ارآم ک نون  ک ه تا ک   ی طور آن 

بسیار بلند ملت و بسیار    ی هدف راهبرد   ک را داشته باشیم. این ی 
 3است. علم را باید به دست آورد.  ی مهم و حیات 

 
 .72، ص 1الکافی، ج کلینی، ؛  151،ص1سنن ابن ماجه، جماجه، ابن . 1
 .177، ص2صحیفه امام، جامام خمینی، . 2
 .25/6/1385بیانات در دیدار نخبگان جوان،  ای،امام خامنه. 3
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اسالم   همباید  جهان  علمی  زمینه  شودر  یعنی  افزا  ما  د.  اگر 
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 

فناوری  هم و  علمی  مبادله  تا  کنیم  اسالمی  افزایی  کشورهای  بین 
توانیم  دانش ساخت موشک را داریم و می ما شکل بگیرد؛ اگر مثالً 

 نکنیم.  محدود محصور و به خود  این دانش را از خود دفاع کنیم 
های پیشرفته های دانش جهانی و فناوری قله به    دستیابی همچنین  

اسالم  جهان  است   در  آرمانی  گام  با    . یک  است  قدری   آن، ممکن 
ها هم ها حتی به چینی گفته شده که آمریکایی   فاصله داشته باشیم.

ما به این   ها دسترسی پیدا کنند. وری ااین نوع فن  دهند بهاجازه نمی 
را های خوبی  و رتبه   یماکرده ها دسترسی پیدا  دانش در برخی از رشته 

ها داریم؛ کل جهان اسالم باید به این درجه از رشد فناوری   برخیدر  
های پیشرفته و به وری ا های دانش و فنقله   کمک یکدیگر به   برسد تا به 

 .دانش بشری برسیمپیکان  نوک  

 ی در سیاست یافزاهم . 3

 جهان اسالم باید شکل بگیرد،  افزاییهمکه در  ایالیهسومین 

و   قدرت سیاسی  باید    صورت بهدر  قوا است،  در    ی هاقدرت کلی 
برای جهان ای  نمونهما در این زمینه    .افزا شودهم  با هم،   مانیاسیس

اسالم داریم که الگوی موفق کشور خودمان است و آن تأسیس نظام  
نظریه   بر  اما   دینی  یساالر مردم مبتنی  را    م خمینیاست که  آن 

این نظامی    .ت کردندیتأسیس کردند و مقام معظم رهبری آن را تثب
دو بال از قدرت سیاسی و  عنوانبهمبتنی بر اسالمیت و جمهوریت 

وال نظریه  بر  بر  یمبتنی  ما  اساسی  قانون  که  است  فقیه  آن    پایهت 
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را    گرفتهشکل این  ما  اسالم    موفقنظام    عنوانبهاست،  جهان  به 
در  کنیم و معتقدیم چهل سال است که این نظام  تبیین می   عرضه و

 .مقابل استکبار جهانی مقاومت کرده است
اسالم  البته   جهان  در  سیاسی  قدرت  تبیین  از  نحو  یگانه  این 

و    دیگری هم تبیین شود  یتواند به انحانیست و قدرت سیاسی می
از   اگر پیشنهاد ما برای مردم فلسطین این است که آنها  تحقق یابد.

اند به سرزمین خود برگردند و رأی  جاهایی که به آن مهاجرت کرده
به آن رأی دهند درست است، ممکن است حتی    هرآنچهبدهند و  
نظریه از  به  مدل   فقیهیتوالای  یر  است  ممکن  یا  دهند  رأی 

، والیت  جا مرجعیت فقهیته باشند که در آنحکومتی مثل عراق داش
حکومت در آنجا  است.    یرحقوقی تامه ندارد و رابطه او با حکومت  

در کنار هم و مذهب شکل و ساختار دیگری دارد و سه نوع قومیت 
اند که این هم یک مدل قرار گرفته و قدرت را بین خود تسهیم کرده

. ممکن است کشورهای مختلف اسالمی الگوهای متفاوتی  است
ح  کنند.  برای  معرفی  اسالم  جهان  به  جایگزین کومت  نظامات 

باید تبیین گردد و در طول تاریخ  مقبول دیگر در کشورهای اسالمی 
هر کشور به بوته آزمون توفیق یا شکست گذاشته شود. معیار این  

شاخص و شکست  پذیرفته  توفیق  اسالم  جهان  در  که  است  هایی 
که ما نام   یتیفرا حاکمیک نهاد    وسیلهبهباید    هاشاخصباشد. این  

نهاده اسالمی  کشورهای  اتحادیه  را  گردد.  آن  تصویب  ایم، 
می  یهاشاخص نیز  دنیا  در  این موجود  برای  مکملی  معیار  تواند 

ال بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس  ثم  عنوانبه  توفیق باشد.
شش شاخص تعریف کرده است که عبارتند از:پاسخگویی و حق 
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و نبود خشونت و ترور، اثربخشی دولت،    یسیاس  ، ثباتاظهارنظر 
تنظیم فساد.گریکیفیت  مهار  و  قانون  حاکمیت  این    ،  از  یک  هر 

 1متعددی هستند.  یها شاخصیرزنیز دارای  هاشاخص
ی  یر از  حکومت  یالگویعنی اگر کشور اسالمی توانست یک  

داشته ایران  در  ما  برای  آنچه  را  صحنه  ما  کند،  معرفی  و  ایم  تبیین 
حکومتی باید بیاید چهل    یالگوایم، یعنی آن  توفیق آن بازگذاشته

انجام دهد که معلوم شود این  سازندگی  سال بایستد و در کشورش  
 . دهدهم جواب می  الگو

 ی در ثرو  یافزاهم . 4

کشورهای اسالمی دارای ثروت زیادی هستند و افزونگی این  
حاضر    ها ثروت  حال  در  شد.  خواهد  آنها  قدرت  افزایش  موجب 

درصد تولید ناخالص جهانی را دارا هستند    10کشورهای اسالمی 
افزایی  بتوانند با استکبار جهانی مقابله کنند نیازمند هم  که یناو برای  

درصد تولید ناخالص جهانی    24  یی نهاتبهثروتشان هستند. امریکا  
داراست. می  را  موجب  اسالمی  کشورهای  از هدر همکاری  شود 

ای که خرج  های جهان اسالمی جلوگیری شود. بودجهرفت سرمایه
می یکدیگر  با  اسالمی  کشورهای  برای  تقابل  باید    ی ها طرح شود 

هزینه شود.   اسالم  جهان  در  اینجا  کالن  اصولی   اختصاربهدر  به 
این عنوان مندرج است میک ذیل  در  ذیل هر لی که  در  و  پردازیم 

 کنیم: عنوان به عبارتی از فرمایشات مقام معظم رهبری بسنده می
 

یارمحمدی و اسماعیلی خوشمرادان1 گزارش شاخصهای حکمرانی    ،. عرب 
ادی وزارت امور ، پژوهشکده امور اقتص1399خوب و ارزیابی وضعیت ایران، 

 اقتصادی و دارایی. 



 

 

ی و 
الم

 اس
حده

ت وا
ام

دیه 
حا

ات
می 

سال
ی ا

رها
شو

ک
 

48 

 الف. رفع فقر در جهان اسالم 

بهبود   ، کند ی م   یک که مردم را به بهشت نزد   ییزهای چ   ه از جمل 
که در    ی ا ُکفرا. جامعه   َیُکوَن مردم است؛ کاَد الَفقُر َان    یشت مع 

ب  باشد،  فقر  مع   ی یکار آن  مشکالت    حلیرقابل     ی یشت باشد، 
طبقات اختالف  باشد،  داشته  تبع   یوجود  باشد،   یضباشد، 

. فقر، کندی نم   یدا پ   ی ایمان باشد، حالت آرامش    ی شکاف طبقات 
فساد    ها انسان  به  کفر    ، کشاند ی م را  با   ؛ ند کشا ی م به  را    یدفقر 

 یطورجدبه   ید با   ی اقتصاد   ّیت ، فّعال یکرد. کار اقتصاد   کن یشه ر 
 1یرد.قرار بگ   ین مسئول   ی ها در برنامه 

بککر    د یکک تأک ب. بیککداری اسککالمی و ارتقککای بیککنش سیاسککی بککا  
 جهان اسالم   ی شناس دشمن 

  ی بار و ارتجــاع حتــّ ک اســت   ه ان جبهــ ی ه ســخنگو کــ   ی اسالم   ی دار ی ب 
ــ از به زبان آوردن نام آن ن  ــ ز پره ی ــ ی ترســند، حق ی ننــد و م ک ی ز م ی   ی قت

ــت   ــون تقر ک ه ا کــ اس ــر دن ی ن ــًا در سراس ــالم م   ی ا یــ ب ــوان  ی اس ت
و    ی افکــارعموم اق  ی آن، اشــت   ه ن نشــان ی د. بــارزتر یــ آن را د   ی ها نشانه 

ــ جــوان، بــه اح   ی ژه در قشــرها ی و بــه  اء مجــد و عظمــت اســالم و  ی
ــان از ماه  ــ آگــاه شــدن آن ــ ن ی ب   ه ت نظــام ســلط ی ــ   ی الملل ار  ک و آش

ــ   ه شــدن چهــر    ی ی هــا انون ک و    هــا دولت بر  ک ح و ســتمگر و مســت ی وق
ــ ک است   را    ی راســالم ی و     ی ســت ســال شــرق اســالم ی ش از دو ی ه ب

ــه یــ در ز  ــون   ی ها ر پنج ــدن و  ی خ ــاب تم ــا نق ــرده و ب ــود فش ن خ
رحمانــه  ی ب   ی طلب را دســتخوش قــدرت   هــا ملت   ی فرهنــگ، هســت 

ــ  ــود    ه و تجاوزگران ــد.  رده ک خ ــاد ا ان ــ ابع ــ ن ب ی ــار   ی دار ی ــ   ک مب   ی بس
 

خامنه.   1 والدت    ای،امام  سالروز  در  ایالم  استان  مردم  دیدار  در  بیانات 
 .  23/2/1393در  امیرالمؤمنین
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 1. رمزگونه است   ی امتداد   ی گسترده و دارا 

 ییگرامصرفج. مقابله با اسراف و 

  روزروزبه است. اسراف،    ی بزرگ   ی جامعه بال   ی برا  ی گرای مصرف 
تر را بیشتر و عمیق   ی اف بین فقیر و  ن ک و ش   ی طبقات   ی ها شکاف 

خود وظیفه   ی ه الزم است مردم براک   ی از چیزهای   کیند. ی ک ی م 
 یهابخش   مسئوِل   ی ها بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاه 

دولت  فرهنگ  ی تبلیغات  ی هادستگاه   خصوص به ،  یمختلف    یو 
خود بدانند مردم را نه فقط به    ه باید وظیف   ـ   یما صداوس ویژه  ه ب  ـ 

مصرف  و  تجّمل   ی گرایاسراف  بل   یگرایو  ندهند؛  در ک سوق  ه 
الزم    ه تفا و به انداز ک قناعت، اس، مردم را به سمت  ک جهت ع 
نند و ک و اسراف دعوت    ی رو ردن و اجتناب از زیاده ک مصرف  

مصرف  دهند.  پا ی گرایسوق  از  را  جامعه  آورد. ی درم   ی ، 
 هاییدان م ه مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد، در  ک   ی ا جامعه 

ش  عادت  ک مختلف  باید  ما  خورد.  خواهد  مصرف ک ست  نیم 
 2ها بزنیم.ی از زیاد   نیم و ک م ک خود را تعدیل و  

کبنیان با یی دانشگرا دیتولد.   مندی از جوانان بر بهره  د ی تأ

م شما عرض  به  امروز  مأموران  ک یمن  و  مسئولین  به  هم  نم، 
به آحاد مردم،    یدولت ؛ این هاجوان به شما    خصوص به و هم 

تولید    ک ی تولید علم،  امروز  است.  ابتک جهاد  تولید  ار، ک ار، 
ارآمد، تولید  ک مردم، تولید انسان    یاز موردن  ی االک اال،  ک تولید  

هر عزت،  تولید  و  اینک فرصت  از  یدام  است.   ک ها  جهاد 
 

 1392پیام نوروزی به مناسبت حلول سال  ای،امام خامنه. 1
 . 15/9/1381های نماز عید فطر،بیانات در خطبه ای،امام خامنه. 2
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ننده است؛ باید هم علم را بیاموزیم  ک تولید  اللهسبیلیفمجاهد  
 1نیم.ک و هم علم را تولید 

 هک. مقابله با بیکاری در جهان اسالم

ار و تالش  ک ه دستور بدهند مردم باید  کبه این  رم ک پیامبر ا
  همختلف، روحی  یهاروش ردند. ایشان، با  ک ی تفا نمک نند، ا ک 
را    یاگر جوان  یردند و گاهک ی ار و تالش را در مردم زنده مک 

م م   یکاربه  ک ردند  ک ی مشاهده  ال  یاست،  الله  »ان  فرمودند: 
جوان از  خدا  الفارغ«  الشاب  تلف ک   ییحب  را  خود  عمر  ه 

دارد   یگذراند، خشنود نیست. در روایتیم  یکاریببه    ند وک یم
ان یعجبه« ک ه »ک دیدند  یرا م  یجوان  یوقت  رم  ک ه رسول اک 

و جوان اندام و سالمت  از  م  یو  او دو  ی او خوششان  از  آمد، 
  ی دار   یو آیا شغل  یرد ک پرسیدند: ازدواج  یردند و مک یسؤال م

نه  میا  جوان  آن  اگر  نی ؟  ازدواج  و  کگفت  ندارم،    یشغلردم 
«: این جوان از چشمم افتاد.  یفرمود: »سقط من عینیپیامبر م

ار و  ک و برخوردها، مردم را به اهمیت    هاروش طور  او، با این
 2... رد.ک ی تالش متوجه م

یعی در تقسیم منابع برای  حاد شهروندان   و. رعایت عدالت توز

ه در جامعه عدالت ک شور این است  ک مسئوالن   ه ترین وظیف مهم 
احساس   را  عدالت  مردم  تا  ببخشند  معنا  در ک را  عدالت  نند؛ 

شور، ک   ی قانون، عدالت در قضا، عدالت در تقسیم منابع حیات 
انات  ک افراد به ام  ه هم  ی های ها و دسترس ی عدالت در برخوردار

 
 .1/1/1385بیانات در صحن جامع رضوی،  ای،نهامام خام . 1
 .28/7/1368خطبه های نماز جمعه تهران، ای،امام خامنه. 2
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ام ک شور.  ک  ما  زیادک شور  ام   ی انات  این  م ک دارد؛  تواند  ی انات 
ملت ایران ایجاد   ی یافته را برا ته و توسعه مرفه و پیشرف   ه جامع   ک ی 
از این منابع،   هه در استفاد ک این است    ی ند؛ منتها شرط اصلک 

پرچم عدالت را   ی اسالم   ی عدالت رعایت شود. نظام جمهور
رده است؛ مردم هم مجذوب همین شعاِر بسیار مهم و  ک بلند  
 هموظف است در هم   ی اسالم  ی هستند. نظام جمهور   ی اساس 

تأمین   را  عدالت  مختلف  ک مراحل  نقاط  مردم  و  و  ک ند  شور 
حیات   ی قشرها  منابع  از  را  جامعه  برخوردار  ک   ی گوناگون  شور 

   1است. ی اساس   ه سازد. این، وظیف 
ما عدالت،   فاصله ک به نظر  اهش  ک است،    یطبقات  یهااهش 

این  ی جغرافیائ  یهافاصله  نباشد  است.  یک جور  اگر   که 
ز دور  ک از مر   یوره دهک   ک، یی شهر  ک ، ی یاستان  ک ، ی ی زک مر

ی در  جغرافیائ  هنقط  ک است،  است، ک   ی دور  گرفته  قرار  شور 
است، برخوردار    ک ه نزدیک   یدچار محرومیت باشد؛ اما آنجای

باید برداشته   یطبقات  یهاباشد؛ این عدالت نیست. هم فاصله 
در    یباید برداشته شود، هم برابر  یجغرافیائ  یهاشود، فاصله 

آحاد   ه باید به وجود بیاید. هم  هافرصتانات و کاز ام هاستفاد
آن  ک  آن  ک   یسانک شور،  دارند،  استعداد  امک   یسانک ه  ان  که 

جور  نند. اینک شور استفاده  ک   یانات عمومکدارند، بتوانند از ام
گر  ها مقدم باشند و افراد متقلب و خدعهی ه نورچشمک نباشد  

شور، همه بتوانند  ک ه افراد گوناگون  ک نیم  ک   یارک جلو بیفتند.  
ها  نند. البته این ک از فرصت برابر استفاده  شور،  ک انات  کدر برابر ام

لی   ی بزرگ   ی آرزوها  دست ک است،  دست   ی یافتن ن    ی نیافتن است؛ 
 

 .18/2/1384، بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان ای،امام خامنه. 1
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اگر  و  ک تالش    نیست.  م ک ار  ک نیم  برسیم.  ینیم،  آن  به  توانیم 
 1است.  یسخت است، اما شدن

ز. صیانت از ثرو  ملل اسالمی در مقابل چپاول بیگانه و فساد  
 و رانت داخلی 

آن ..  توسر   ها ملت ها  .  م ی را  آن ی خور  استقالل  خواهند.  از  ها 
بار وابسته باشند.  ک به است   ها ملت خواهند  ی ترسند و م ی م  ها ملت 
گذارد؛ با  ی نند. اسالم نم ک را چپاول    ها ملت خواهند منافع  ی م آنها  

با نام    ی سان ک ن صورت اگر  ی ر ا ی . در   اند دشمن ل  ی ن دل ی اسالم به ا 
آن  خدمت  در  نب اسالم  خطر  در  را  خود  منافع  و  باشند  نند،  ی ها 

ترسند،  ی ها از اسالم م نند. آن ک ی نم   ی هم با اسالم دشمن   ی ل ی خ 
سوءاستفاده  از  مانع  اسالم  م آن   ی ها چون  جلِو  ی ها  و  شود 

 2رد. ی گ ی چپاولشان را م 
همراه    ی، و معنو   ی ماد   ه و توسع   ید دارد، کار و تول   یاج آنچه کشور ما احت 

و به    ـ   یرقانونی     های ی خواه و فساد و افزون   یض با عدالت و بدون تبع 
آقا    ه و قو   یه مجر   ه همت قو   ین تر مهم است.    ـ   ی خوار رانت   یان، قول 

  های ی مار ی ب   ین باشد که بتوانند در مقابل ا   ین ا   ید با   ییه قضا   ه مقننه و قو 
کشور    ی زلزله هم برا   ی از بال   ها یماری ب   ین . ا یستند العالج با صعب 

 3است.   یر گ تر است؛ چون همه خطرناک 

 مالی جهان اسالم  یهافرصتحداکثری از  یر یگبهرهح. 

های طبیعی  مثل فرصتآید ی پیش می یها گاهی اوقات فرصت
 

خامنه.  1 علّی   ، ایامام  مجاوران حضرت  و  زائران  بزرگ  اجتماع  در  بن   بیانات 
 .1388/ 1/1،  موسی الرضا  

 .1382پیام نوروزی به مناسبت حلول سال  ای،امام خامنه. 2
 . 13/2/1384 ،بیانات در دیدار مردم بمای، امام خامنه. 3
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ریزی کرد  طوری برنامه  توانمی باران زیاد، برف زیاد و ...  همچون  
مقام   که  ذیل  عبارت  شود.  فرصت  به  تبدیل  تهدیدها  نوع  این  که 

بیان کرده بلوچستان  و  مردم سیستان  با  دیدار  در  رهبری  اند  معظم 
 به کل جهان اسالم است. قابل تعمیم
ــ ه امــروز مــا را نســبت بــه مســائل مــردم ا کــ   ی زه و هّمت ی ن انگ ی ا  ن  ی

اس م  نــد، بــه فضــل پروردگــار خواهــد توانســت  ک ی اســتان حســّ
ــا گام  ــد ی بســ   ی ه ــرا   ی ار بلن ــادان   ی را ب ــران و آب ت و  یــ و امن   ی عم

ــ ا   ی شرفت فرهنگ ی پ  ه خــدمت  کــ ســت  ی ن   کی ن اســتان بــردارد. شــ ی
ــ ه محروم کــ ســت  ی هــم ن   کی شده است؛ امــا شــ  ی اد ی ز  ت هنــوز  ی

ــ ی خ  ــ ز   ی ل ــ اد اســت. در ا ی شــرفت  ی عمــران و پ   ی ها نــه ی ن اســتان زم ی
ــت. ا  ــراوان اس ــوا  یــ ف ــع ه ــاظ وض ــتان از لح ــرا کــ   ـ ن اس   ی ه ب

ــ   ی شــاورز ک  ــاظ    ـ ار مســاعد اســت  ی بس از لحــاظ معــدن، از لح
ــ آبز  ــ ی ــ ی ان و ش ــ ر ترانز ی الت، از لحــاظ مس ، از لحــاظ  ی ت تجــار ی

ــا مــردم   ــاظ داشــتن مرزه ــوالن   ی بااســتعداد و از لح ، اســتان  ی ط
ــ   ی حّساس  ــ ا   کی و خــا   ی اســت. مــرز آب ن اســتان، هــزار و پانصــد  ی

ــائل ا کی  ــت. مس ــومتر اس ــود تهد یــ ل ــتان در دل خ   یی دها یــ ن اس
ــ دارد   ــود آن ی ه م کـ ــه  شـ ــا را بـ ــد   ها فرصـــت هـ ــ ل  ی تبـ رد و از  کـ

 1رد. ک دها را برطرف ی استفاده نمود تا تهد   ها فرصت 

از اقتصاد  ساط. مقاوم زی اقتصاد کشورهای اسالمی و جدایی 
 یمحصولتک

تجربه نشان داده است    یرا فرصت باشد؛ چرا؟ ز   تواند ی م   یم اّما تحر 
طب   یی کشورها  منابع  از  نف م   ـ   یعی که  هستند،    ـ ت  ثل  برخوردار 

 
 .1384/ 4/12  ، بیانات در جمع مردم زاهدان در استادیوم آزادی   ای،امام خامنه . 1
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  ینها ا  کند، ی م  یدا منابع کاهش پ   ین ا  ه ی از ناح  یشان درآمدها  هروقت 
  کنند، ی م   یدا پ   یزه انگ   افتند، ی م   ی اصالحات اقتصاد   ی به فکر اجرا 

که خودشان را    کنند ی م   یدا پ   یزه انگ   کنند، ی م   یدا اصالحات پ   ه یز انگ 
  ین . ا دهند ی را انجام م   ی نجات بدهند و اقدامات مناسب   ی از وابستگ 

  یدا کاهش پ   یعی است که درآمد حاصل از آن منابع طب   ی مال وقت 
  ِی و منابع مال   گردد ی منابع دوباره به حال اّول برم   ین بعد که ا   کند؛ ی م 

کار اصالحات  فلت    ه کند، از ادام ی م   یدا پ   یش آنها افزا   ه مورد استفاد 
  یعی، . پس فشاِر کاهش درآمد منابع طب کنند ی م فراموش    کنند، ی م 
نه   ین ا  را  بزرگ  برا   ُحسن  برا   ی فقط  ]بلکه[    ی کشورها   ه هم   ی ما، 

وابستگ  از  را  آنها  که  دارد  ما  ا   ی مشابه  طب   ین به  ا   یعی، منبع    ین از 
 ینتر از بزرگ  یکی ه  ک   ـ   یاقتصاد نفت   ین بودن، از ا  ی محصول تک 

ا  نفت  ین مشکالت اقتصاد ما  که  به نفت    ی است  است، وابسته 
 1نجات خواهد داد.  ـ ت  اس 

 ی. تعامل اقتصادی با جهان خارج در حوزه اقتصاد جهان  

 یزایشیم، اّما این درون ک شور حصار بک وقت نگفتم ُدور  من هیچ 
ن  فراموش  ملّ ک را  اقتصاد  اگر  فَوران    ی نید؛  و  نجوشد  درون  از 

 یهانخواهد رسید. بله، تعامل با دنیا در زمینه   ی ند، به جای ک ن 
ه  ک   ی خوب است اّما تعامل هوشمندانه و تعامل  ی خیل ی اقتصاد 

 2اقتصاد باشد. ی زای معنایش درون 

 ک. نشان سازی اسالمی 
نکته ما این است که باید در حوزه ثروت، نشان سازی  ین ترمهم 

 
 . 1398/ 1/ 1،  بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی   ای، امام خامنه .  1
ی بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی در آستانه ای،  امام خامنه.  2

 .28/11/1394، 1356ونهم بهمن سالروز قیام بیست 
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کنیم اسالمی داشته باشیم؛ یعنی ما وقتی تولید ثروت می   ی برندساز یا  
ایم کلمه خوب دقت کرده باشید ما توانسته   اگر باید برند داشته باشیم؛  

رویم، های بزرگ در کل دنیا که می حالل را برند کنیم؛ در فروشگاه 
حالل دارد و این خیلی مهم است که ما در   برچسب بعضی اقالم  

کنیم. نشان مختلف    ی هاحوزه  به   سازی  نسبت  رهبری  معظم  مقام 
 استفاده از برندهای خارجی چنین تذکر دادند:

داخل  ا   ی محصوالت  دنبال  نروند  کنند؛  مصرف  مردم    ین را 
ِبَرند فالن؛    یند ها. حاال ُمد شده است بگو نشانه  »ِبَرند« است، 

  یزهایی . آن چ ی داخل   یدات سراغ مصرف تول   ید م برو یست ِبَرند چ 
  یران، ّصبانه و با تعّصِب تمام، مّلت ا دارد، متع   ی که مشابه داخل 

خاص    ه عّد   یک   ی من فقط برا   ا ر   ین آن را مصرف نکنند. ا   ِی خارج 
بله، وقت   ؛ گویم ی نم  متد   یک   ، گوییم ی م ما    ی خب  فورًا    ّینین عّده 

پ   کنند ی م گوش   را،  چ   دهند ی م هم    یغام حرف  که    را   یز فالن 
بخر   ی خارج  چ   یم؟ است  نخر   یز فالن  برا   یم؟ را  فقط    ی من 

را    ین ، ا اند قائل   ی شرع   ّیت حرف ما حّج   ی که برا   ی و افراد   ّینین متد 
ا   ؛ گویم ی نم  برا ی من  را  ا   گویم ی م   ی هرکس   ی ن حرف  به    یران که 

  ی ها شرکت د.  ی ا ی ب   به وجود ان  ی بن دانش   ی ها شرکت   . .. مند است عالقه 
ن ی بن دانش  صنعت  مخصوص  فقط  هم  در  ی ان  صنعت،  در  ست؛ 

در  ی شاورز ک  ن ،  در  بشوند، ی ازسنج ی خدمات،  جمع  نند  ک نگاه    ؛ 
بنگاه ی بب  اقتصاد   ی ها نند  چ   ی گوناگون  چه  دارند،  ی ن   یی زها ی به  از 
ا ک شان  ی مبودها ک  است،  شر ی جا  بدهند؛  ارائه  آنها  به  را  ت  ک ن 

 1تواند فّعال باشد. ی نه هم م ی ن زم ی در ا   ی ان حتّ ی بن دانش 

 
 .29/11/1393 ،بیانات در دیدار مردم ای،امام خامنه. 1
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 رسانی ی در خدمت یافزاهم . 5
 خدمات مشارکتی بین ملل اسالمی  باید   افزایی هم   پنجِم   گام در  

خیلی مهمی است؛   ۀ رسانی مشارکتی مسئل شکل بگیرد؛ این خدمت 
که   داریم  اسالم  جهان  در  نیازمندانی  شوند ما  شناسایی  باید .  باید 

رسانی طوری شکل دهیم که در خدمت بتوانیم ابزارهای مبادالتی را  
نیازها در جهان اسالم    کارآمدرسانی  خدمت   . شیمبا  کارآمد و رفع 

 نیازمند سه اقدام است:

 های اطالعاتی جهان اسالم  الف. ایجاد بانک

های اطالعاتی جهان اسالم را از باید بانک اوالً   در این مرحله
ها و حتی مردم  ها و احزاب و گرایشنخبگان و اندیشمندان و گروه

نیازمند شکل دهیم، یک بانک اطالعاتی قوی و  نی داشته باشیم  
و   احزاب  کیست،  کیست،  نی  فقیر  هستند؟    هاگروهکه  چگونه 

هستند شخصیت کسانی  چه  برجسته  بایدهای  را    اطالعات این    . 
 خودمان را بشناسیم و  خودمان،  کنیم، آوری  جمع خودمان  درباره  

انسانیظرفیت منابع  داراییو    های  و  طبیعی  را  منابع  خود  های 
و   اطالعاتی  بانک  صورت بهشناسایی  تا  های  درآوریم.  کارآمد 

 و درست بگیریم.   موقعبهبتوانیم بر مبنای این اطالعات تصمیمات  
اطالعات است.  ک ه وجود دارد، بانک  یمهم یاز چیزها کیی
است    کیی همین  جلسه  این  فواید  آیند یم  یسانک ه  ک از 

از نخبگان و زبدگان و مسئوالن   یرا در اختیار جمع   یاطالعات
این  یم بایستک گذارند؛  پیدا    یار  بانک عمومیت  باید    ک ند. 

خودمان را بدانیم،   یهااطالعات وجود داشته باشد؛ ما داشته
ست. ... پس ما  یازموردنه  ک   یزهاییچها را هم بدانیم؛ نداشته
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اطالعات و در معرض گذاشتن اطالعات الزم    ک یل بانکتش
 1است. یهمه، چیز بسیار الزم یبرا

 ارتباطی جهان اسالم یساز شبکهب. 

یعنی    ؛در جهان اسالم استشبکه ارتباطاتی    دومین اقدام ایجاد 
بتوانند   مسلمانانفناورانه در جهان اسالم به کمک بیایند تا    یابزارها

افزا برای ارتقای جهان اسالم  نند و تعاملی همشناسایی کیکدیگر را  
 . را شکل دهند

مان، در امنیت خواهیم در ثروتمان، در قدرت سیاسیمیاگر  
دانش هم و ارتباط  در  اسالم  در جهان  بتوانیم  باید  ما  بشویم؛  افزا 

از  ایجاد   یکی  این  و  االن    ی هاگام کنیم  است؛  مهم    3.5بسیار 
میلیارد از مردم دنیا در اینترنت حاضر هستند و برآورد شده است  

بخشی   دررسد؛ ما باید  میلیارد می  5به    2030که این رقم در سال  
ارتباطات را    نوع ست، بستر اینا میلیارد که در جهان اسالم    5از آن  

بستر امنی باشد نه بستری که دشمن   م بایداین بستر ه فراهم کنیم؛
بهره  آن  می از  مصنوعی، برداری  هوش  با  را    کند،  ما  اطالعات 

می بانک  و  دارد یبرم تولید  را  ما  اطالعاتی  مواقع    کندهای  در  و 
های  ؛ اگر نتوانیم بانککندحساس از آن بر علیه خودمان استفاده می

نیستیم، اگر    مانسرزمیناطالعاتی خودمان را داشته باشیم ما حاکم  
گسترده   ارتباطات  که   المللیینبنتوانیم  کنیم  مدیریت  طوری  را 

توانیم نظام سلطه  نمی   اطالعات حساس را برای خودمان نگه داریم
امری  جهان اسالم  در  ارتباطی    یسازشبکهاین    را شکست دهیم. 

 
های  بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت   ای،امام خامنه.  1

 .8/5/1391بنیان، دانش 
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ر مورد مشابهی مقام معظم رهبری به لزوم  د  .استبسیار ضروری  
 اند سازی اشاره کردهشبکه

ــا بســ ی تعاون  ــ ار پد ی ه ــوب   ه د ی ــرا   ی مطل ــتند ب ــا؛    ی هس ــاد م اقتص
رد را جمــع    ی ها ه ی ســرما  ــُ ــد ی م خ ــ ک ، ت کنن ــد    ک ت ــراد را توانمن اف

ــ ؛ بعــد اگــر بشــود ا کننــد ی م جــاد  ی ، اشــتغاِل فــراوان ا کننــد ی م  ن  ی
ــا را شب ی تعاون  ــاز ه ک ه ــ   ی س ــک رد، در  ک ــع    ی ا ه ک شــب   ی ــ جم رد،  ک
ــ ی عظ   ی ها مجموعــه   یــک  ــ آ ی بــه وجــود م   ی م ــ ی د. خ ی ــ بر   ی ل ات  ک

 1نند. ک د دنبال ی ها را با ی ن تعاون ی دارد؛ ا 
و  همچنین در مورد جریان شبکه انقالب  سازی دشمنان علیه 

نفوذ   از  جریان  که  دارند  مقابل  عباراتی  مینقطه  برای  آنها  توان 
 : استفاده کردسازی در جهان اسالم شبکه

است،    یاست، نفوذ فرد  ینفوذ مورد  یک نفوذ دو جور است:  
در    یسازهکشب  یعنی،  یانی نفوذ جر  ...است.  یانی نفوذ جر  یک 

 ی ه نقش پول و نقش امور اقتصادک پول    هلیوس داخل مّلت؛ به 
  یکی ز ]است[؛ یله دو چین وس ی تر. عمدهشودیمنجا روشن یا

نند، دور هم ک . افراد را جذب  یجنس  یهاهم جاذبه   یکیپول،  
افراد  ک ن مطرح  یو درو   یهدف جعل  یک نند؛  ک جمع   و  نند 

شانند کدر جامعه اثرگذار باشند، ب  توانندیمه  ک   یمؤّثر را، افراد
؟ ست ی چ  موردنظرخودشان. آن سمت    موردنظربه آن سمت  

ها،  ر نگاه یی، تغ هاآرمانر ییر باورها، تغ ییآن عبارت است از تغ 
ه مورد نفوذ  ک  ین شخصیه اک نند  ک  ی ارک ؛ ی زندگ  ک ر سبییتغ 

را    یزیر نفوذ قرار گرفته، همان چیقرار گرفته است، تحت تأث
 

ی روز  های بسیج در آستانه بیانات در دیدار فرماندهان گردان  ای،امام خامنه. 1
 .4/9/1394 ،ی امام خمینیبسیج مستضعفین؛ در حسینیه 
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 1. ندکیر مکف ییایکه آن آمرک ند ک ر کف

 جهان اسالم  خدما  تعاملی درج. 

از    تعامالتی  خدماتسوم    اقدام  پس  است.  اسالم  جهان  در 
بین   یهابانک  کهینا امن  ارتباط  امکان  تدوین شدند و  اطالعاتی 

شکل  مبادله  در گام سوم باید تراکنش و  مسلمانان جهان فراهم شد  
اسالم   یهاکاال  وت  اخدم؛  بگیرد  و   جهان  شود  خارج  جایی  از 

  نیازمندان کاال و خدمات در سراسر جهان دیگر منتقل شود؛    یجابه
از کشورهای اسالمی تهیه کنند    یهای اسالمبتوانند آنها را با نشان

اسالم   جهان  فقرای  به  ثروتمندان  برسانند.  دنیا  نقاط  اقصی  به  و 
این نوع  بستر مبادالتی اشان ارتقا یابد.کمک کنند تا کیفیت زندگی

تواند در فضایی تضمین شده شکل گیرد که ما  خدمات و کاالها می
 ایم. ه کشورهای اسالمی نام نهادهآن را اتحادی

  

 
 همان. .  1
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 محور چهارم:  

خودسازی ملل اسالمی و رشد معنویت و اخالق در  

 فضای عمومی جوامع اسالمی 

چهارم   دمیده    استروحی  محور  اسالمی  امت  کالبد  در  که 
اسالمی می  بوی  و  رنگ  به  باید  اسالمی  کشورهای  فضای  شود. 

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 

کند همین روح  جدا میهستند  واجد محورهای پیشین  آنها نیز  که  
جا کالبد  در  که  است  است.  اسالمی  شده  دمیده    که درحالیمعه 

افزایی امکان تحقق در همه جوامع را پرهیز از تفرقه، همکاری و هم
می  موجب  اسالمی  خودسازی  از دارد،  اسالمی  کشورهای  شود 

 یابد: دیگر کشورها متمایز باشند. این تمایز در وجوه ذیل تحقق می
،  ز نماالف( تعهد عملی به شریعت و تقید به عبادات اسالمی )

ی، امر به معروف و نهی از منکر، زکات  دفاع  جهاد،  حجی،  دارروزه 
  ؛معنوی یفضاهاشعائر دینی و  ،مساجد دهی بهرونق...( و  و

شجاعت،   )صداقت،  اسالمی  اخالق  صفات  ترویج  ب( 
  ؛، تواضع، توکل، و ...( و سبک زندگی اسالمیثاریا  ی،برادرعفت،  

تقویت اخوت دینی در کنار  ج( تقریب بین مذاهب اسالمی و  
 ؛تعهد به اصول عقائد و اعمال خاص

ساده ترویج  پاک د(  برابر  زیستی،  در  جهادی  روحیه  و  دستی 
 ؛تفکر سودگرایی  ربی
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طلبی و  پرستی، جاهه( مبارزه با فساد و مقابله با دنیاگرایی، مال
  ؛پرستیمقام 

 ن فاسدو( ایجاد نهادهایی جهت اصالح حاکمان و افشای کارگزارا 
گســترش عــدالت اجتمــاعی، و روحیــه رســیدگی بــه فقــرا،  ز( 

 ؛ محرومان و مستضعفان 
مندی از جوانان با بهره   یسازندگمردمی و جهاد    جیبسح( ایجاد  

. متعهد و پرتالش در جهان اسالم 
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 کشورهای اسالمیاتحادیه 
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 محور پنجم: 

 ی اسالم یکشورها یهاتحاد

 مقدمه  
  ی محل  یو دوره گذار از استبدادها  امت اسالم   یداریعصر ب  در

جهان   یطشرا   ، یگر جهانسلطه  یهابه استکبار و قدرت  یو وابستگ
مستقل و مسلمان در چارچوب   یهاتا دولت  کندیاسالم اقتضا م

هم    یدجد  یهاتحاد  یک همبا  و  و    افزاییهمکاری  باشند  داشته 
یکدیگر را به    یو اجتماع  یاسیس  ، یفرهنگ  ی، اقتصاد  هاییتظرف 

  ی اجماع  ینام نهاد  «یاسالم  یکشورها   یه. »اتحاداشتراک گذارند
تأس  ینا  ینتأم  منظوربهاست که   این   .گرددیم  یسهدف  در  آنچه 

  ی هاارزشمختصر ارائه گردیده چارچوبی مفهومی شامل اهداف، 
و ساختاری است که میبنیادین، سیاست اتحادیه ها  این  در  تواند 

پیشنهادی   حالیندرعدنبال گردد.   آمده چارچوبی  اینجا  در  آنچه 
می که  با  نیاست  سازنده  تواند  پیشنهادهای  و  محتوایی  سازی 

 . بعدی تقویت گردد

 اهداف 
به   دستیابی  اسالمی  کشورهای  اتحادیه  تأسیس  اصلی  هدف 
بخش  در  آن  اصول  که  است  چارچوبی  در  اسالمی  واحده  امت 

اهداف تأسیس این  برخی از  . بندهای ذیل به  پیشین شرح داده شد
 اتحادیه اشاره دارد: 
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تقو  دادنیانپا .1 و  تفرقه  دوران  حسن    هاییانبن  یتبه  و  صلح 
 ؛یاسالم یحقوق شهروندان کشورها ینو تأم یجوارهم

 ؛ و سنت قرآن هیبر پا یاسالم یورود به عصر همکار .2
اصالح    یاسالم  یکشورها  ینب  یی افزا هم  یفضا  یجادا .3 جهت 

 ؛ملل مسلمان یشرفتامور و پ
اجتماع   یفرهنگ  ی، اقتصاد  ، سیاسی  ی سازوکارها  یجادا .4   ی و 

 . الملل ینالم در عرصه بجهان اس یگاهجا یارتقا یبرا 

 یادین بن یهاارزش 
باید بر هر نوع    های انسانی و اسالمیبدون تردید کلیه ارزش

اسالمی   ذکر    فرماحکمحاکمیت  اینجا  آنچه  حال  عین  در  باشد. 
تری به مفهوم اتحادیه  هایی است که اواًل ارتباط وثیقشود ارزشمی 

با مشارکت اعضای اتحادیه  توان  کشورهای اسالمی دارد و ثانیًا می
 کرد.  ذکرها را در اینجا تری از این ارزشفهرست  نی

 هایی و احترام به آزاد   ی اسالم   ی ها و ارزش   ی از کرامت انسان دفاع   .1
قب  از  ترو  یان ب   ی آزاد  یل مشروع  آزاداند   یج و  و   یشی فرهنگ 

 ؛پردازی یه نظر 
 ؛ی حقوق بشر اسالم   یت و رعا   ی و فرد   ی عدالت اجتماع  یم حک ت  .2
 یها کشورها و دولت   ی ارض   یت شناختن مرزها و تمام   یت به رسم  .3

 ؛ی اسالم   ی مستقر در کشورها
 . متداول در جهان اسالم   ی ها ها، مذاهب و زبان احترام به فرهنگ  .4

   هایاست س
های حاکم بر اتحادیه کشورهای اسالمی  آنچه در باب سیاست

بیان می  اینجا  بادر  اموری است که  در    یبه صورت ید  شود،  فراگیر 
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می تالش  این  گردد.  دنبال  اسالمی   صورت به تواند  کشورهای 
قانون  مجالس  در  رؤسای  تصویب  تأیید  با  یا  کشورها  گذاری 

های  گیری شود. همچنین احزاب و سازمانکشورهای اسالمی پی
ها در کشور توانند به ترویج این سیاستنیز می  نهادمردم دولتی و  

سیاستخود   این  کنند.  سران  اقدام  نشست  اولین  در  باید  ها 
در  آن  و سپس سیر تصویب  برسد  به تصویب  اتحادیه  کشورهای 

 مجاری تقنینی هر کشور دنبال گردد.

اسالمی  ییافزا و هم  یهمکار  یجترو  اساس    بین کشورهای  بر 
توحقرآن سنت،  اهل  ید، ،  محبت  و  معاد  با    یت بنبوت، 

 ؛ ادب اختالف یت و رعا ینیتمرکز بر مشترکات د
  ی اسالم   ی کشورها   یه اتحاد   یه نظر   یج ترو   ی برا   ی ساز گفتمان  

برگزار    ی و تخصص   ی نخبگان   های و کنفرانس   ها نشست   ی با 
به   دستیابی  برای  اقدام  برنامه  تدوین  اتحادیه  و  ساختار 

 ؛ کشورهای اسالمی 
روابط  راستای  در  مشترک    یکل  هاییاستس  ینتدو  گسترش 

  ین ب  یو ارز  یپول  ی، مال  ی، اقتصاد   ی، کشاورز  ی، صنعت  ی، تجار
 ؛یاسالم یکشورها

 یانرژعلوم و فنون از جمله  از    ی برداربهره   ی برا   گذاری یاست س  
گاز،   ی، اتم  تنگه   دریاها   و   هاآبراه   ، معادن  یر سا   نفت،  در و  ها 

با حفظ حاکمیت   ی اسالم  یکشورهاجمعی  منافع  ین جهت تأم 
 ؛حق سرزمینی در هر کشور 

  ین تدوو    شدنیحرکت جهان  یریتمد  ینهدر زم  گذارییاستس 
در    یهاچارچوب  حوزه سآن  بر    یاست، سه  فرهنگ  و  اقتصاد 

 ؛یاسالم یهااساس آموزه 
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سرنوشت    یجترو  ساختن  در  مردم  مشارکت  و  انتخابات  حق 
 ؛ یشکشور خو

ادب  یجترو  و  ادب  یقرآن  یاتزبان  و  زبان  کنار  در   یمحل  یاتدر 
 ؛یاسالم هایینسرزم

  یجاد ا  یبرا   یاراتحج و ز  هیضفر  یتمطلوب از ظرف   یبرداربهره  
 ؛ مسلمانان ینو اخوت ب ییهمگرا 

سا  و  متحد  ملل  سازمان  با  با    المللیینب  ینهادها  یرتعامل 
   . یجهان هاییاستبر س یرگذاریاکتساب حق "وتو" با تأث

 ساختار  
بنیــاد ســاختار اتحادیــه کشــورهای اســالمی بــر اســاس 

گیــرد. ایــن ســاختار کشــورهای عضــو اتحادیــه شــکل میاجماع  
ــد می ــهتوان ــان مرورب ــی  زم ــی و کیف ــر کم ــه و از نظ ــکل گرفت ش

توســعه یابــد یــا اصــالح گــردد. التــزام بــه حاکمیــت مســتقل هــر 
ــه اجتناب ــورها الزم ــک از کش ــت. ی ــاختار اس ــن س ــذیر در ای ناپ

کننــد کــه نهایــت تــالش هــر یــک از اعضــای اتحادیــه تعهــد می
بــرای دســتیابی بــه ســاختار اتحادیــه در درون حاکمیــت  خــود را 

ــن تالش  ــد. ای ــورت دهن ــود ص ــا خ ــورت بهه ــیون ص ها و کنوانس
ــا در  ــت ت ــد یاف ــت خواه ــورها عینی ــین کش ــترک ب ــدات مش معاه

 نهایت ساختار ذیل تکمیل گردد.  
ــک  .1 ــوممجمع یلتش ــورها یعم ــران کش ــالم یس ــینو تع یاس  ی

 ؛وب شرکت در مجامع مص  یآنان برا   یندگاننما
  یندگان با مشارکت نما   ی اسالم   ی کشورها   مشترک   پارلمان   یل تشک  .2

 ؛ اهل حل و عقد   ی عضو به منزله شورا   ی کشورها   منتخب 
  ی با سازوکار مناسب برا   یاسالم  ی کشورها  یدادگاه عال  یلتشک  .3
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 ؛یتیو امن یاطالعات یفری، ک یی، در امور قضا یهمکار
 یاسالم   ی کشورها   یه اتحاد   ی خارج  یاست س   عالی ی شورا   یل تشک  .4

 یبا اجرا   ی اسالم   ی کشورها  ین ب   یاسی توسعه روابط س   منظور به 
رواد   ییها طرح  حذف  تسه   ی گردشگر   یج ترو  ید، مانند  و   یل و 

 ؛ ی اسالم   یکشورها  ین ب   ونقل حمل توسعه  
 یبانــک مرکــز  یجــادا  منظوربــهاقتصــاد    یعــال  یشورا   یلتشک  .5

ــالم ــفو تعر یدول اس ــینو تع ی ــا تک  ی ــد ب ــول واح ــهپ ــر  ی ب
ــاد دانش ــانبناقتص ــتو س ی ــارآفر یاس ــادو ا ینیک ــازار  یج ب

 ؛یاسالم  یمشترک در کشورها
 یو آموزش  یپژوهش  ی، مرکز مطالعات و مبادالت علم  یلتشک  .6

  ی دستاوردها  یگذارچون به اشتراک  یاهداف  منظوربه  یهاتحاد
 ؛ نو هاییو فناور یصنعت ی، فن

کشورها   یت امن   ی شورا   یجاد ا  .7 اطالعات    منظور به   ی اسالم   ی و 
  ی کشورها   یه اتحاد   یاز موردن ارتباطات    یجاد و ا   اطالعات   ی آور جمع 
 ؛ یاسالم ی کشورها   ی نظام   یمان پ   یم و تنظ   ی اسالم 

ــدازراه .8 ــال یان ــز تع ــالمت و مح یمرک ــتیطس ــه زیس منظور ب
ــا ــات آم ــرزم یشمطالع ــالم هایینس ــرا  ی، اس ــام ب  یاهتم

ــا  یاســالم یکشــورها زیســتیطمحســالمت مســلمانان و  ب
ــدتأک  ــران عقب ی ــر و جب ــاهش فق ــر ک ــادگب ــ  یافت و  یفرهنگ
 ؛مهاجرت  یریتمد

ا  یازموردن  یاطالعات  یهابانک  یجادا .9 و  اسالم  جهان    یجاد در 
  ی،فرهنگ  ی، علم  یابیارز  یها اطلس جهان اسالم با شاخص

 ؛مشترک  یاسیو س یاقتصاد
اعــــم از    ی ا و رســــانه   ی رســــان اطالع   ی ها شــــبکه   یجــــاد ا  .10
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در چـــارچوب    ی و مجـــاز   ی ا مـــاهواره   یـــداری، د   یداری، شـــن 
  ؛ ی اسالم   ی کشورها   یه اتحاد   های یاست اهداف و س 

شکست انحصار   یامن و ارزان برا   یارتباطات  یها شبکه  یجادا .11
 ؛یخارج یارتباطات یابزارها

نهاد  مردم   ی هاجوانان و بانوان و سازمان  یژهو   هایتشکل  یجادا .12
با    یو هنر  یو مسابقات فرهنگ  یورزش  یادهایالمپ  یو برگزار

 . ملل اسالمی ینب یو گسترش همکار  یاسالم یکرد رو
 
 
 

 و من الله التوفیق 
 حمید شهریاری 
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