همگرایی و وحدت در اندیشه و عمل آیتالله خامنهای
علیرضا

دانشیار1

چکیده؛
سها اصلی پژوهش حدضر این است که همگرایی و وحدت ر اندیشه و عمل آیت الله خدصاه
ای چرا و چگهنه صطرح شتتده استتت؟ هدف پژوهش ،شتتادستتدیی ابعد  ،علل ،عهاصل و پیدصدهدی
واگرایی و همگرایی ر جهدن اسالم و ارائه راهکدر برای افزایش وحدت ر جهدن اسالم است.روش
این پژوهش ،تهصتتیفی -تحلیلی استتت که بد تحلیل صحنهای بیدندت و آثدر صقدم صعظم رهبری و بد
استتنفد ه از ا بیدت صفههصی نظریه همگرایی ر روابط بین الملل صتتهرت گرفنه استتت .از نظر آیت
الله خدصاه ای ،بد آگدهی انستدن صستلمدن نستبت به ضترورت وحدت و جهت گیری هدی صحی
ستیدستی ،اعنقد ی و جمعی ولت هدی صستلمدن و اصتالح سدخندرهدی واگرا و صبدرزه بد عدصلیت
تفرقه گر(خدرجی و اخلی) و تهجه به نقدط اشنرار فکری ،فرهاگی و عقیدتی ،همگرایی به وجه
صی آید و به ایجد قدرت ،صتل  ،ثبدت ،آراصش ،اصایت و پیشرفت ر جهدن اسالم صاجر صی شه .
همگرایی ر جهدن استتالم صی تهاند بد گستتنرش ابعد ص نلف همکدری هدی اجنمدعی ،فرهاگی و
علمی کشهرهدی صسلمدن و بد تهجه به عاور واقع نگری ،عقالنیت و ر چدرچهب صرزهدی صلی و
سیدست گ اری صنادسب بد آن ،شکل گیر .
کلیدواژهها :همگرایی ،واگرایی،آیت الله خدصاه ای ،اندیشه،عمل ،وحدت
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83
مقدمه
از نعمتهدی بزرگ الهی و از صقدصد صهم شریعتهدی آسمدنی و رهآور و فرصدنهدی عقلی بشر ،صسمله
وحدت و همبستنگی استت که ضترورتی فطری ،عقلی ،شرعی ،سیدسی ،اجنمدعی صینمدید و از صهمترین
عهاصل حفظ و بقدی اجنمدی انستتدنی استتت که بشتتر برای بقدی حیدت جمعی و برخهر اری از یک زندگی
صطلهب ،چدرهای جز پ یرش آن ندار (.جمشتیدی ،7882 ،ص )54ر وره صعدصتر ،ضرورت و نیدزصادی
اندیشتتمادان زید ی را از ورههدی گ شتتنه تدکاهن به خه صشتتغه کر ه استتت .غدغهصادی به وحدت و
همگرایی و پرهیز از واگرایی و تفرقه ،ب ش صهمی از اندیشتته صوتتلحدن بزرگ جهدن استتالم را شتتکل ا ه
استتت .این صستتمله از اندیشتته رهبران انقالب استتالصی به ویژه اصدم خمیای و آیتالله خدصاهای ور نمدند.
ب شتتی از تالش رهبران انقالب استتالصی صعطهف به آگدهستتدزی و ستتعی بر ایجد ارا ه و تهانمادی ذهای و
فکری بر رر ضتترورت وحدت و همگرایی استتت و ب ش یگر ،به تالشهدی عملی و ارائه راهکدر برای
ایجد وحدت و همگرایی برصیگر  .زوایدی فکری و عملی یدگدههد و رویکر آیتالله خدصاهای ،ر صهر
چرایی و چگهنگی کدهش واگرایی و تفرقه و چگهنگی افزایش وحدت و همگرایی استتالصی صهم استتت .ر
این اندیشته ،صحهرهدی عمده فکری ،فرهاگی ،سیدسی و اجنمدعی ر جهت ایجد بسنر و شرایط ازم برای
تحقق وحدت و همگرایی ر جهدن اسالم ،تمرکز یدفنه است ( .انشیدر ،7838،ص )65صفدهیم التکااده
بر همگرایی و واگرای ،یکی از ویژگیهدی عملی و اندیشتتهای آیتالله خدصاهای خهانده صیشتته  .صستتمله
وحدت و همگرایی بد نهعی پیشزصیاه تدری ی ت تحلیلی ،همهاره ر ذهن آیتالله خدصاهای به سبب بدزتدب
کدصل ر آثدر ایشدن نمدیدنگر تالش و رویکر ی اننقد ی بر صسدئل و جریدنهدی جهدن صعدصر و جهدن اسالم
استتت که بد رکی عمیق از نیدزهد و بد تبیین و تفستتیر خدص از انستتدن استتالصی و انستتدن صعدصتتر و جدصعه
پیراصهنی شتکل گرفنه است .این اندیشه ر راسندی برا ری و اسنحکدم و همگرایی بایدنهدی وحدتصحهرانه
استتالصی ،بد تهجه به صنهن یای نقش گرفنه استتت .ر این زصیاه ،نقش آصهزههدی استتالصی بهویژه رویکر
قرآنی ،بسیدر ارزشماد و صهم است .ارتقدی روابط ولتهدی اسالصی همراه بد قید برا ری و تهجه به رفیت
بدلقهه و بدلفعل قدرت اصت استالصی ،از صهمترین صؤلفههد ر این اندیشه است .آیتالله خدصاهای همگرایی
بین صستتلمدندن ر عرصتته روابط بینالملل را حکم ستتیدستتی اجنمدعی صیخهاند .آستتیب ندشتتی از تفرقه و
واگرایی ،ازصه آستیب و ضرر یدن خه صسلمدندن و ولتهدی اسالصی است .ر این یدگده ،نقش بدورهد،
اندیشتتههد و تعلقدت قهصی و خهاستتنههدی اجنمدعی و اقنوتتد ی جدید ،ر کادر عدصلیت ستتلطهگرایدنه و
تفرقهافکن خدرجی(ستتلطه و استتنعمدر) و نیز همراهی عدصلیت اخلی ،ایههدی تفرقه و واگرایی ر جهدن
اسالم را تشدید کر ه است .ر عین حد  ،همگرایی و وحدت اسالصی ،جابشی همراه بد ویژگی اصالحگری،
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جهدن استتالم به صستتدئه همگرایی ،از همه زصدنهد بیشتتنر احستتدس صیشتته  .این صستتمله ،ذهن و عمل
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3
استنعمدرستنیزی و بد تأکید بر قدرت ،عزت و صستیر پیشترفت و تهستعه اصت اسالصی است .این وحدت و
همگرایی پدیدار و صبنای بر ارا ه و اخنیدر ،ندشتی از رشتد و شتکهفدیی عقل و خر انسدنهد و پ یرش حقدیق
یای است( .رحمدنیفر7886 ،ش ،ص 84و)88
ر ستتدحت فکری -فرهاگی ،اندیشتته همگرایی و وحدت ،صاجر به همکدریهدی صشتتنرر ر ابعد
ص نلف فدعی ،اصاینی ،ترحهدی سیدسی و ...صی شه ( .واعظزا ه خراسدنی ،7884 ،ص 87و )84برای
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تبیین این صسمله ،ابندا به صهرت اجمدلی عهاصل ایجد و پیدصدهدی گسست و واگرایی و س س عهاصل ایجد ،
پیدصدهد و ستتندور هدی همگرایی و وحدت و ر ا اصه ،راهکدرهدی افزایش همگرایی ر اندیشتته و عمل

آیتالله خدصاهای بررستتی شتتده استتت .چهدرچهب نظری بحث ،بد تمرکز بر نظریه همگرایی ر روابط

بینالملل ،شتتکل گرفنه و ر تبیین آن ،چرایی و چگهنگی وقهی تفرقه و واگرایی(عهاصل ،علل و پیدصدهد) و
چگهنگی ایجد و افزایش همگرایی(عهاصل ،علل ،ستتندور هد و راهکدرهد) بد تأکید بر یدگدههدی آیتالله

خدصاهای بررسی شده است.

تبیین مفاهیم
الف ـ همگرایی و واگرایی
همگرایی ر لغت ،به «پیهستنگی و نز یکی اعضد ید اجزای یک صجمهعه» گفنه صیشه (.حسن انهری،

 ،7887ص )8277واگرایی نیز ر لغت به صعادی «تفرق» و «پراکادگی» آصده است(.همدن ،ص)8763
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تعریف اصتتطالحی همگرایی صیگهیاد« :تالشتتی ر جهت کمکر ن عهاصل اخنالفزا و زصیاههد و
احستدستدت ندستیهندلیستنی و صلیگرایدنه است ».از سهیی این نظریه به نبد تقهیت صل و ثبدت ،پس از
جاگ جهدنی وم صطرح شتتد و اصروزه کشتتهرهدی ص نلفی به این نظریه صنمدیل شتتدهاند تد صیزان اصایت و
صل را افزایش هاد ( .حدفظنید 7837 ،ص)67
واگرایی بادبر تعریف اصتطالحی ،فرایادی استت که ر تی این روند ،واحدهدی ستیدسی و ولتهد از
یکدیگر فدصله صیگیرند و زصیاههدی تاش ،بحران ،جاگ و نداصای به وجه صیآید( .عبدالعلی قهام،۶۷۳۱ ،
ص)443
واژه همگرایی) )Convergenceر برابر واژه واگرایی ) )Disintegrationقرار صیگیر  .همگرایی به
عاهان فرآیاد یک درچگی و واگرایی به عاهان فرایاد تجزیه و تفرقه ،از صدهیت ژئهپلنیکی برخهر ار هستتناد؛
زیرا پیدایش ،شتتکلگیری ،بقد ،ندبه ی و احیدی آنهد صحوتته تعدصل عادصتتر ستتهگدنه جغرافید ،ستتیدستتت و
قدرت است( .حدفظ نید 7837 ،ص)68
ب ـ چهارچوب نظر ی(نظر یه همگرایی)
همگرایی ،از صفدهیم صطرح ر روابط بینالملل خهانده صیشتته  .صفههم همگرایی ر روابط بینالملل،
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ریشته ر صکنب ایدئدلیستم ار و ر صقدبل صفههم واگرایی قرار صیگیر که ریشه ر صکنب رئدلیسم سیدسی
ار  .به بیدن یگر ،ر عرف روابط بینالملل ،همگرایی اصری آرصدنی و تد حدی ور از ستتنرس استتت و ر
صقدبل ،واگرایی اصری صطدبق بد صادفع واقعی ولتهد قلمدا صیشه  .از همگرایی تعریفهدی ص نلفی شده
استت :گدهی به عاهان یک فرایاد ،گدهی وضعیت نهدیی وحدت سیدسی ر روابط صسنقل و گدهی نس های
برای برترف کر ن ستتنیزههدی جهدنی به کدر صی رو ( .کد می ،7813،ص86؛ صدرتین گریفیس،7888 ،
روابط بینالملل ،به سه نهی اصلی تقسیم صیشه :
نهی او  -همگرایی و پیهستتت ستترزصینهدیی جدا از هم ر قدلب یک ولت ید حکهصت واحد که ر
گ شتتنه جدا از هم به هاند و ید اکاهن جدا از هم هستتناد .ر این نهی همگرایی ،تأکیدهد صنهجه ایجد یک
ههیت و وفد اری واحد است( .صدرتین گریفیس ،7888 ،ص)7733
نهی وم -همگرایی صاطقهای استت که هدف آن ،تقهیت همکدری صیدن ولتهدی یک صاطقه است .ر
این نهی از همگرایی ،صستتدئلی چهن اصایت ،ستتیدستتت اقنوتتد ی و تهستتعه ،صحهر قرار صیگیر ( .همدن،
ص)7737
نهی ستهم -همگرایی ر چهدرچهب هاجدرهدی اجنمدعی ،اقنوتد ی ،ستیدستی و فرهاگی که ر ستتط
جهدنی تستلط یدفنهاند و اشتدره صیشته که بد بستیدری از صفدهیم صالزم بد جهدنیشدن همپهشدنی ار  .این
شتکل از همگرایی ،همهاره بد عاهان «غربز گی» ید صیشه .؛ چراکه اینگهنه همگرایی ،بهصعادی پ یرش
رژیم تجدری ،قهاعد و قهانین و یگر جابههدی تشکیالت غربی است( .همدن)
همگرایی ،فرآیادی استتت که ر صحهر آن ،بدزیگران ستتیدستتی و ولتهدی صستتنقل ر کشتتهرهدی
ص نلف ،به این بدور تن صی هاد که نفع آنهد ر تجمع و وحدت است.
رصقدبل ،ر ستیدست واگرایی ،تشدید بحران و تاش ،بزرگنمدیی سط اخنالفهد ،سلطه نگده اصاینی و
حراست صادفع صلی از تریق افزونتلبی قدرت نظدصی ،اصل است.
علل و عهاصل صنعد ی فرآیاد واگرایی را ر یک سدخندر جغرافیدیی تشدید صیکااد .عهاصل ایجد واگرایی
و تعدرض ر نظدم بین الملل ،عبدرتاد از:
 .7صنغیرهدی انسدنی که آن را صیتهان ر سه سنه تبقهبادی کر :
الف) تبیعت انستدن :بستیدری از روانشتادستدن ستیدستی علت اصلی تعدرض و سنیزش را ر تبیعت
انسدنی جستوجه صیکااد ( .قهام ،۶۷۳۱ ،ص )۲۱۱
ب) نقش برخی ن بگدن سیدسی ،براسدس ویژگیهدی فر ی و جدهتلبیهدی رونی ،به تهسعه بحرانهد،
اخنالفهد و واگرایی ر عرصه بینالملل اصن صیزناد( .همدن ،ص )۲۱۱
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ص )7733همگرایی ،بد تهجه به نهی بر اشتتتهد از آن ارای نهعی ابهدم ر صعاد شتتده استتت .همگرایی ر
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4ال) نقش حدکمیتهد و واحدهدی صجزای سیدسی ،ر ترح صسدئل و صهضهیهدی اخنالفبرانگیز ،زصیاه

واگرایی و تاش بد یگر کشهرهد را فراهم صیکاد( .همدن ،ص )۲۱۱
) وجه گروههد و ابیهدی اخال کااده همگرایی ،وجه گروههدی ذینفهذ صتهیهنیست ،صجنمعهدی
نظدصی و صدحبدن صادیع ر ایدات صنحده اصریکد از این صهار هسناد (.همدن ،ص )۲۱۳
 .4از هم پدشتیدگی فضدیی ،جغرافیدیی ،و نبه بسنر و کدلبد یک درچهسدز ر صقیدس صحلی و صاطقهای.
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(حدفظ نید و کدویدنی را  ،7888 ،ص)65
 .8تعدرضدت سدخندر فرهاگی ،یای ،عقیدتی و ایدئهلهژیک که صاجر به تضد هد و تعدرضدت و واگرایی
ر روابط بینالملل صیشه  (.قدسمی ،ص ۱۱۱؛ قهام ،ص)۲۱۶
 .2تعدرض صادفع صلی ،جمعی و جهدنی ر اصهر صاطقهای و ژئهپلنیکی و بروز رقدبتهد برای برتری ر

صاطقه و جهدن ،انگیزههدیی برای واگرایی خهانده شه ( .قهام ،7883 ،ص

۲۱۱و)۲۱۱

 .5وضتعیت روانشتادخنی(تشدید واگرایی به واسطه بدگمدنی ،فهریت ،نبه زصدن تومیمگیری صادسب

و )..از صنغیرهدی اسدسی سدخندر تعدرض و تفرقه است (.همدن ،ص)۲۳۱
 .6وجه رقدبتهدی اقنود ی ،ر افزایش تاش و واگرایی صهثر است( .همدن ،ص)۲۱۲
 .1وجه ائنالفهد و پیمدنهدی صداخله ر ر روابط کشهرهد.
بد تهجه به روند پیشگفنه ،فرایاد واگرایی ر ستتط صاطقهای و بینالمللی به شتتکل زیر ،س تلستتلهوار
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نمدیدن صیشه :
الف) ا رار اهداف و صادفع صنعدرض؛
ب) ارا ه سیدسی بر کدهش روابط؛
ال) تقهیت نیروهدی ضعیفکااده اتحد ؛
) افه اندیشه همگرایی؛
هت) تهسعه تضد هد و تاشهد و تکروی؛
و) نبه ن ید از بین رفنن عملکر جمعی؛
ز) فروپدشی یک درچکی( .حدفظ نید ،7885 ،ص)812
صقدبل واگرایی ،ر همگرایی ،اصتل بر تاشز ایی ،همکدریهدی صاطقهای ،همگهنی صهاضع ر صجدصع
بینالمللی و حل صشتکالت و اخنالفهد از تریق گفتوگه و تعدصل است .ر صهرت نبه و ید کدهش علل
و عهاصل واگرایی ،فرایاد همگرایی عبدرتست از :
الف) ا رار اهداف و صادفع صشنرر؛
ب) ارا ه سیدسی تهسعه روابط؛

38
ال) تقهیت نیروهدی صنحدکااده و تضعیف نیروهدی تجزیهگر؛
) به بلهغ رسیدن اندیشه همگرایی؛
هت) تشکلسدزی همراه بد قدرت عملکر ؛
و) تهسعه و تحکیم عملکر هدی صشنرر و جمعی؛
ز) پک درچگی و وحدت.
افزایش همگرایی و کدهش واگرایی و تفرقه ،از یدگده آیتالله خدصاهای بررسی صیشه .

 .9واگرایی و تفرقه در جهان اسالم از دیدگاه آیتالله خامنهای
برای بررستی روند همگرایی و وحدت ر اندیشته و عمل آیتالله خدصاهای ،ازم است علل و عهاصل و
نیز چرایی و چگهنگی به وجه آصدن واگرایی و تفرقه را صطدلعه و تحقیق کایم .بدینصاظهر ،ابندا و صستتمله
عمده ر بررستتی بحث واگرایی و تفرقه ،برجستتنه شتتده استتت :الف) انگیزه ،علل و عهاصل ایجد آن؛ ب)
پیدصدهدی تفرقه و واگرایی .را اصه ،روند همگرایی را تجزیه و تحلیل صیکایم.
الف) علل و عوامل ایجاد واگرایی و تفرقه
از یدگده آیتالله خدصاهای ،علل و عهاصل صنعد ی بهصتهرت پیهسنه ر ایجد واگرایی و تفرقه ر جهدن
استالم نقش ایفد کر هاند که ر صیدن آنهد و عدصل همهاره از کلیدیترین صهار هسناد :او  -نقش صنغیرهد و
عهاصل انستتدنی(انگیزههدی انستتدنی)( ،تبیعت زید هخهاه انستتدنی ،نقش ن بگدن ستتیدستتی ،نقش ابیهد و
جریدنهدی صعدرض بد اندیشتته وحدت)؛ و -نقش ستتدخندرهدی ستتیدستتی ،اجنمدعی ،فرهاگی ،نقش
انگیزههدی اقنوتد ی نظدم ستلطه ،نقش گستستتهدی اعنقد ی ،نقش گسستهدی قهصی-اجنمدعی ،نقش
انگیزههدی روانشادخنی ،نگده تدری ی).
بدینترتیب ،هر یک از این صهار ید شده را بررسی صیکایم:
یک -نقش عوامل و انگیزه های انسانی در بروز و ظهور واگرایی و تفرقه

عهاصل و انگیزههدی انستدنی ر یدگده آیتالله خدصاهای به و صتهرت عهاصل رونی ر جهدن استالم و
عهاصل بیرونی و خدرال از جهدن استالم تقستیمبادی صیشه  .به عبدرتی ،عهاصل و انگیزههدی واگرا ،ر رون
جهدن اسالم ،شدصل افرا  ،گروههد و جریدنهدیی صیشهند که بهصهرت خه آگده ید ندخه آگده ر ایجد فرایاد
واگرایی نقش ارند .وصین عدصل ایجد واگرایی افرا  ،گروههد و جریدنهدیی خدرال از صحدو ه جغرافیدیی
جهدن استالم استت که بد انگیزههدی صنفدوتی صدناد سلطه ،انگیزههدی صد ی و اقنود ی ،انگیزههدی سیدسی
و ...ر بروز و ههر فرایاد واگرایی و تفرقه ر جهدن اسالم ایفدی نقش صی کااد.

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

بد تهجه به چهدرچهب نظری گفنهشده ،فرایاد همگرایی ،علل ،عهاصل ،پیدصدهد ،سندور هد و راهکدرهدی

32

3
دو -نقش عاملیت سلطهگرایانه خارج از جهان اسالم
2

از یدگده آیتالله خدصاهای ،این صستتمله ارای ریشتتههد و زصیاههدی تدری ی ر جهدن استتالم استتت که
ً
تقریبد از و قرن پیش ،به عدصلیت ولتهدیی چهن انگلستتندن ،علیه یک درچگی ر جهدن استتالم به کدر رفنه
استت که از آن ،بد تعبیر سیدست «تفرقه بیاداز و آقدیی کن» ید صیشه  ( .بیدندت  )7835/33/41ر یدگده
آیتالله خدصاهای ربدره چیستتنی عدصلیت تفرقه انگیز خدرجی ،افزونبر ستتدبقه تدری ی که برای ولتهدیی
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چهن انگلیس صطرح به ه؛ و عدصل یگر نیز اهمیت ویژه ار که عبدرتاد از :او  -نظدم ستتلطه غربی که
صوتداق و ستر صدار آن ،کشتهر ایدلت صنحده اصریکدستت و وم -نقش صهیهنیزم جهدنی به بدزیگری رژیم

جعلی اسرائیل که اقداصدت و عملکر نظدم سلطه غربی را سدزصدندهی صیکااد.
ر زصیاه عهاصل ایجد واگرایی و تفرقه ،و صستمله کلیدی ربدره انگیزههدی نظدم سلطه ر ایجد واگرایی

و تفرقه بین صستلمدندن ،صطرح به ه است .یکی از پرسشهد به «چرایی» ایجد تفرقه و واگرایی تهسط عهاصل
خدرجی و بیرونی اخنوتتدص ار  .صستتمله یگر ر این اندیشتته« ،چگهنگی» ایجد واگرایی و تفرقه ر بین
صسلمدندن را واکدوی صیکاد.
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ارل -چراعر اعج ی لفرقن ر راگراعر یا جه ل اسلال لسسط ول س سلطنگراع رن و اجر


بیداری صستلمدندن ،انگیزهای برای ایجد تفرقه و واگرایی است ،به این صعاد که بیداری صسلمدندن صاجر
به حرکت به ستمت پیشرفت و تعدلی و تهسعه صیگر که از نظر نظدم سلطه ،پ یرفنه نیست .بادبراین،
از وقنی نشدنههدی بیداری ر جهاصع صسلمدن پدید آصد ،فعدلیتهدی ص ّرب ر زصیاههدی ایجد تفرقه
بیشتتنر شتتد( .بیدندت )7835/33/41 ،این صستتمله ،ننیجهای جز فستتد  ،شتتر و تبدهی برای صلتهدی
صسلمدن ر بر نداشنه است.



انگیزههدی صد ی و اقنود ی :غدرت ثروتهدی صد ی جهدن اسالم ،از عللی است که ربدره چگهنگی
نقش عدصلیت بیرونی و نظدم سلطه صطرح صیشه ( .بیدندت)7835/35/77 ،



انگیزههدی ستیدسی و ژئهاسنراتژ یکی و تسلط و برتری بر صادتق رجه یک جهدن که صادتق کشهرهدی
استالصی جزو آنهد هستناد .نظدم ستلطه ر پی بیثبدتکر ن و واگرایی کشتهرهدی صسلمدن است تد از
تریق گستنرش نفهذ ،ستلطه و غدرت اقنوتد ی ،از نظر ستیدسی و فرهاگی نیز بر این کشهرهد صسلط
شه ( .بیدندت)7887 /33 /37،
یرال -چگسرگر اعج ی لفرقن ر راگراعر یا جه ل اسلال لسسط ول س سلطنگراع رن و اجر
چگهنگی ایجد تفرقه و نفهذ ،از پدیههدی استدستی نقشته نظدم سلطه برای صسلطشدن بر جهدن اسالم و

صاطقه غرب آستتید(خدورصیدنه) استتت که این نقشتته به شتتکلهدی ص نلف و بد عدصلیت نظدم ستتلطه علیه
همگرایی و وحدت صسلمدن اجرا شده است( .بیدندت)7832/35/46،

35
ر این قستمت ،چگهنگی ایجد تفرقه و واگرایی تهسط عدصلیت سلطهگرایدنه خدرجی از یدگده آیتالله
خدصاهای را بررسی صیکایم:


ایجد صهجه یت و حکهصت جعلی(رژیم غدصب اسرائیل) ر سرزصینهدی اسالصی ،یکی از اقداصدت
نظدم سلطه برای ندبه ی وحدت و همگرایی صسلمدن شادخنه صیشه که ر ا بیدت واژگدنی رهبری ،بد
عاهان «غده چرکین» ندم بر ه شده است( .بیدندت)7853 /35 /71 ،

بین شیعه و اهل سات که از شگر هدی نظدم سلطه به ه و از زصدنهدی قدیم به عدصلیت ولت انگلیس
و اصروز به عدصلیت ولت اصریکد شکل گرفنه است(.بیدندت7832/73/38 ،؛ بیدندت7832/35/46،؛
بیدندت)7832/73/38،


نمه یگر این جریدنهد ،صتفت و خدصتیت «ستدخنگی» و ستدخنهشتدگی آنهدست که بد تعبیرهدی(
استتالم اصریکدیی ،شتتیعه انگلیستتی و ستتای اصریکدیی) صهازی بد جریدن ای اعنقد ی حقیقی ر جهدن
اسالم شکل گرفنه است(.بیدندت7835/33/41 ،؛ بیدندت)7838 /31 /38 ،



ایجد اخنالف بین ولتهد و صلتهد ،ایجد گستست ،تفرقه و اصطکدر بین ولتهدی اسالصی تد از
شتکلگیری یک صجمهعه و بلهربادی صنشتکل از کشتهرهدی اسالصی جلهگیری کااد( .بیدندت/42 ،
 )7817 /36همچاین ،بد اصن ز ن به صسدئل ص نلف همچهن قهصیتهد و ترح صسدئل ندسیهندلیسنی،
از صسدئل فرهاگی و اجنمدعی جهدن اسالم غفلت شه ( .بیدندت)7832/35/46 ،

 هز یاهکر صد ی و اقنود ی برای ایجد گسست ،واگرایی و تفرقه ر نیدی اسالم ،از صهار صهم خهانده
صیشه ( .بیدندت)7868 /31 /42 ،


نظدم ستلطه بد استنفد ه از سرو یسهدی جدسهسی ،شکدف ،اخنالف و نداصای را ر کشهرهدی اسالصی
تشتدید صی کاد؛ چراکه ر اوضدی نداصن ،هیچگهنه اصکدن پیشرفت و تعدلی به وجه نمیآید( .بیدندت،
)7885 /35 /71



ایجد و تقه یت گروههدی تکفیری رراستتندی ایجد شتتکدف و اخنالف ر جهدن استتالم را ولتهدیی
صدناد اصریکد حمدیت و پشنیبدنی کر ند( .بیدندت) 7832/35/46 ،
سه -نقش عاملیت داخلی واگرا و تفرقهساز در جهان اسالم

نقش عهاصل رونی استتالم ،بهعاهان یکی یگر از صنغیرهدی کلیدی صؤثر بر واگرایی و تفرقه ،ر کادر
عهاصل خدرجی ،ترح شتتده استتت .ر ایاجد صاظهر از عدصلیت اخلی ،ارا ه و انگیزههدی تفرقهانگیز و
واگراستتت که ر تشتتدید و گستتنرش این صستتمله نقش ارند .ر ایاجد به صهمترین عهاصل انستتدنی رونی
تفرقهسدز و واگرا از یدگده رهبری اشدره صیکایم.

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

 ایجد اخنالف و جاگهدی اعنقد ی و ص هبی ستدخنگی و تشدید آن؛ به ویژه ایجد اخنالف اعنقد ی

36

3
6ب) نقش عوامل فردی مؤثر بر واگرایی و تفرقه
از علل صهم ایجد واگرایی و تفرقه ر اندیشته سیدسی آیتالله خدصاهای ،ایفدی نقش نکر ن عدصل فر ی

است که به شکلهدی گهندگهن ر این یدگده صطرح شده است :
او  -غفلت از صستتدئل و غدغههدی استتدس تی جهدن استتالم و ارا ه نکر ن بر تغییر روند جدری جهدن
اسالم از صهضهیهدیی است که بر روند تفرقه و واگرایی ر جهدن اسالم ،اثرگ ار است .فراصهشی ید نبه ارا ه
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صجدهدت ر راه خداوند ،از عهاصل تفرقه ،ضتعف و عقبصدندگی جهدن اسالم است که صهجب از بین رفنن
حرکت ،رشد ،تراوت و نشدط از جدصعه صیشه ( .بیدندت7883 /33 /45 ،؛ بیدندت)7885 /35 /71 ،
وم -نبه آگدهی و شادخت و غفلتکر ن از شادسدیی شمن و نقشههدی آن ،از یگر آسیبهدی عدصل

فر ی خهانده صیشه ( .همدن)
ستتهم -ستتهء استتنفد ه از عادصتتر اخلی صاحرف ،صافعتتلب ید جدهل ،ر ایجد واگرایی و تفرقه صؤثر

است( .بیدندت)7863 /31 /77 ،
چهدرم -ایفدی نقش ر پروژههدی تراحیشتتده تهستتط نظدم ستتلطه که برای افرا  ،گروههد و جریدنهدی

صستلمدن ر ستراستر جهدن اسالم برندصهریزی شده است .از این صهار صیتهان به ایجد  ،پشنیبدنی و تقهیت

گروههدی تروریستنی همچهن اعش و یگر جریدنهدی صشتکهر ر جهدن استالم اشتدره کر که رراسندی
تغییر نقشه خدورصیدنه و پروژههدی شیطدنی نظدم سلطه ایفدی نقش صیکااد( .بیدندت)7832/73/38 ،
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پاجم -غفلت از استتالم و عمل نکر ن به آن و صهجهرگ اشتتنن پیدم و صهازین اخالقی برگرفنه از قرآن و
سیره پیدصبر خدا(ص) از صهار بروز تفرقه و واگرایی ر جهدن اسالم است( .بیدندت) 7838 /38/36 ،
ج) نقش و کارکرد دولتهای اسالمی در ایجاد واگرایی و تفرقه در جهان اسالم
از یدگده آیتالله خدصاهای نقش برخی از ولتهدی استتالصی ،از عهاصل صهم ر ایجد واگرایی و تفرقه
ر جهدن استالم و یکی از بدترین نهی آن است( .بیدندت )7885 /35 /71،نقش و کدرکر هدی صؤثر ر ایجد
تفرقه ر جهدن اسالم عبدرتاداز:
او  -تعدرض صادفع ،اهداف و عملکر هدی حکهصتهدی یکندتهری و استتنبدا ی و ترس از به خطر
افند ن وضتتع صهجه ر این کشتتهرهد(همچهن عربستتندن) ،بد صادفع کشتتهرهدی انقالبی و صر صی(جمههری
اسالصی ایران) که خهاسندر اصالح و تغییر وضع صهجه جهدن اسالم است .کشهرهدی گروه او که به وضع
صهجه جهدن استتالم راض تی به ند ،عقبه حدصی از قدرتهدی بینالمللی را پشتتت ستتر خه ار ( .بیدندت،
)7833/4/8
وم -همکتدری و حرکت ر جهت نقشتتههدی تراحیشتتده نظدم ستتلطه ،از عهاصل ایجد واگرایی و
تمرکزنداشنن ر ایجد همگرایی شده است .همکدری برخی از حکهصتهد و ولتهدی اسالصی بد اقداصدت

31
و نقشتته نظدم ستتلطه ر جهت پید هکر ن ترحهدی آندن ر جغرافیدی جهدن استتالم ،ر ایجد تفرقه نقش
کلیدی ار .
ستهم -کمکنکر ن به آرصدن فلسطین ،تالش برای کمرنگ جلهه ا ن روز قدس ،عملنکر ن ولتهدی
استتالصی بته و یفته استتالصی ر قبتد صر م فلستتطین ،از یگر صهار صهم خهانتده صیشتته ( .بیدندت،
)7853/35/71
تکفیری و خشتتن ،ر جهت ایجد شتتکدف ر اصت استتالصی( .پیدم رهبری7814 /34 /48 ،؛ پیدم رهبری،
)7835 /33 /36
آیتالله خدصاهای انگیزه جاگ و رگیری برخی کشتهرهد صدناد جاگ عربسندن علیه صر م صظلهم یمن را
صادزعهای «سیدسی» و نه «ص هبی» صی اند( .بیدندت)7832/35/46 ،
پاجم -گرفندرکر ن حکهصت و ولتهدی استتالصی به صستتدئل و اخنالفهدی جزئی تد ایاکه ولتهدی
اسالصی را از بدنه صجمهعه نیدی اسالم جدا کاد( .بیدندت)7883 /33 /45 ،
شتتشتتم -ضتتعیف ،ستتستتت و زبهن نشتتدن ا ن ولتهدی استتالصی(بیدندت )7868 /38 /83،ر برابر
قدرتهدی ستلطهگر و به عبدرتی ستلطهپ یری برخی از ولتهدی اسالصی ر برابر قدرتهدی سلطهگر ،از
عهاصل یگر ایجد تفرقه ر جهدن اسالم است( .بیدندت)7868 /32 /45 ،
از نگده آیتالله خدصاهای ،صاشأ گرفندریهدی بزرگ اصت اسالصی ،به عدصلیت اسنکبدر جهدنی برصیگر
که ولتهدی استتالصی از آن غفلت کر هاند( .پیدم رهبری« ،)7832 /31 /7 3،گهش به فرصدن» به ن (پیدم
رهبری )7837 /38 /32 ،و اتدعت از قدرتهدی ستتلطهگر ،جد ه بیصدنع ستتیطره اقنوتتد ی ،فرهاگی و
سیدسی بر اصت اسالصی به ه است( .پیدم رهبری)7833 /38 /72 ،
هفنم -عملنکر ن ولت هدی استتالصی به احکدم ،قهانین و اصتته قرآنی ،شتترعی و استتالصی ،از علل
اخنالف ر بین کشتتهرهدی استتالصی استتت و به اعنقد آیتالله خدصاهای ،تمدم ضتتعف و خهاری که صلل
صستتلمدن به آن گرفندر شتتدهاند ،ندشتتی از اخنالف و ّ
تفرق به واستتطه عملنکر ن به صحنهای آیدت استتت.
(بیدندت7814 ،؛ نرمافزار حدیث وایت ،ص )38-33
د) نقش ساختارهای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی در بروز تفرقه و واگرایی در جهان اسالم
او  -نقش ستتدخندرهدی فرهاگی ،اجنمدعی و اعنقد ی ،از صهار صهمی استتت که ر کادر عدصل انستتدنی
ارا ی ،ر یدگده آیتالله خدصاهای ،بهعاهان علل بروز تفرقه و واگرایی ر جهدن استالم بررستی شده است.
این سدخندرهد عبدرتاداز:
یک -نقش «قهصیت» و صستتدئل صربهط به آن ،یکی از بروزگدههد و ستتدخندرهدی ایجد واگرایی و

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

چهدرم -صترف هز یاه و به جه از خزانه کشتهرهدی استالصی برای ایجد  ،تقه یت و گسنرش جریدنهدی

38

3
 8تفرقته ر جهدن استتالم به ه که از ترف عدصل خدرجی و کهتدهی عدصلیت اخلی به وقهی پیهستتنه
استتت( .بیدندت )7836/32/35 ،ر این زصیاه ،صی تهان به نقش و زصیاه هدی تدری ی نیز اشتتدره
نمه ( .بیدندت)7886 /38 /48،
و -نقش ستتدخندرهد و صستتدئل اخنالفی رون ص اهب استتالصی ،از زصیاههدی بروز تفرقه و
واگرایی ر جهدن اسالم است( .همدن)
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وم -نقش ستتدخندر جغرافیدیی و ژئهپلنیکی کشتتهرهدی استتالصی و گده صشتتکالت ارضتتی و صرزی نیز

صیتهاند یکی از بروزگدههدی تفرقه و واگرایی ر جهدن استتالم شتتادخنه شتته که از یدگده رهبری ترح شتتده
است( .بیدندت ) 7836/32/35
ستهم -ستیستنم و سدخندرهدی سیدسی برخی از کشهرهد ر ایجد شکدف و تفرقه ر جهدن اسالم ،نقش
ار  .این ستدخندرهدی ستیدستی صهجب خاثیشتدن رفیت بدلقهه و بدلفعل جهدن استالم ر روند سیدست

جهدنی و روند تومیمگیری ر آن صیشه ( .صکنهبدت ،7816 ،نرمافزار حدیث وایت ،ص )6
نقش اینگهنه ستتدخندرهد عبدرتاد از :یک -حدکمیت س تیدس تی ستتتنشتتدنده و صرعهب؛ و -ستتدخندر

ستیدستی صستنبد؛ سته -ستدخندر غیر یای و ینستنیز؛ چهدر -سدخندر صدرن صهری و صعدرض بد بدورهد و
اعنقد ات صر م؛ پاج -اعمد خشتتهنت و ستترکهب صانقدان و ص دلفدن ایجد گستتل فرهاگی س تیدس تی بین
حکهصت و اقشدر وابسنه به آن بد صلت؛ شش -بحران صشروعیت( .حدضری ،7883 ،ص 82و)85
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 .2پیامدهای تفرقه و واگرایی در جهان اسالم
افزونبر چرایی و چگهنگی نقش عهاصل ارا ی و ستتدخندری ر بروز تفرقه و واگرایی ر جهدن استتالم،
پیدصدهدی واگرایی و تفرقه نیز ر یدگده آیتالله خدصاهای ترح شتتده استتت .ر ایاجد به برخی از پیدصدهدی
تفرقه و واگرایی اشدره صیشه :
او  -وقهی جاگ و رگیری ر جهدن استتالم .جاگ و نزایهدیی که صدهینی تحمیلی و خدلتگرایدنه
خدرال از جهدن استتالم و از ستتهی قدرتهدی ستتلطهگر و غربی صدناد اصریکد شتتکل صیگیرند( .بیدندت/71 ،
 )7885 /35جاگهد به چاد شتتکل اتفدق صیافناد :به صتتهرت جاگ و نزای قهصی و نژا ی که صهجب
کشتنهشدن و از بین رفنن حقهق صسلمدندن صیشه ( .بیدندت )7817 /36 /42 ،صهر یگر ،به صهرت جاگ
اعنقد ی صدناد «جاگ شتیعه و ستای» که صهجب از بین رفنن صعاهیت ،تراوت ،قدرت و عظمت صسلمدندن
(بیدندت )7887 /74 /32 ،و «شقدق و شمای» صیگر ( .بیدندت)7836/32/35 ،
وم -ستتلطهپ یری ،پیدصدهدی واگرایی و تفرقه ر بین صستتلمدندن خهانده صیشتته ( .بیدندت/32 /45 ،
 )7868ستتلطهپ یری صاجر به ضتتعف و ذلت صیشتته و تمدصی این ضتتعف و ذلنی که صستتلمدندن ر جهدن
استالم گرفندر آن شتدهاند ،ندشتی از وجه تفرقه و اخنالف است( .بیدندت ،7814 ،نرمافزار حدیث وایت،

33
ص )38-33
سهم -لم و سنم ر حق صسلمدندن و جهدن اسالم( .بیدندت)7885 /35 /71 ،
چهدرم -انحطدط فرهاگی و تمدنی نیدی اسالم( .همدن)
پاجم -پیدصدهدی صافی اقنود ی و غدرت صادبع تبیعی جهدن اسالم(.بیدندت)7887 /33 /37 ،
شتشتم -نداصای صاطقه غرب آستید(خدورصیدنه) بهواسطه ضعف و ندبه ی ارتشهدی کشهرهدی صسلمدن.
هفنم -فراصهشی ید از بین رفنن آرصدن فلسطین( .بیدندت )7835/74/38
هشتنم -خاثیشتدن رفیت بدلقهه و بدلفعل جهدن استالم ر روند ستیدستت اخلی جهدن اسالم و نیز
سیدست جهدنی و روند تومیمگیری ر آن( .صکنهبدت ،7816 ،نرمافزار حدیث وایت ،ص)6

 .9همگرایی و وحدت جهان اسالم از دیدگاه آیت الله خامنه ای
ابندا ید آوری این نکنه ضتتروری استتت که وحدت ر این قستتمت ،ند ر به پیمدنهد و همکدریهدی
ستتیدستتی ،اصاینی ،علمی و فرهاگی به کدر رفنه و وحدت ر ایاجد ،به صعادی پیشگفنه و نز یک به همگرایی
ر جهدن استتالم استتت .ر یدگده آیتالله خدصاهای ،زصیاههدی فکری ،فرهاگی ،اجنمدعی و ستتیدستتی برای
ایجد بستتنر وحدت و همگرایی ترح شتتده استتت .این صستتدئل به ایجد ید ستتدصدندهی ستتدخندرهدیی صاجر
صیشته که صیتهاند علت ایجد همگرایی بدشتد .این یک ُبعد صسمله همگرایی و وحدت است و ُبعد یگر
ر کادر علل فرهاگی ،اجنمدعی و ستتیدستتی ،ر عدصل «انستتدنی» صعاد صییدبد .عدصل انستتدنی ،جزو
تعیینکاادهترین نقشهد ر بحث همگرایی استتالصی شتتادخنه صیشتته  .تبلهر این ُبعد ،همهاره بدزتدبی از
تهصتیههدی صثبت ر ارتبدط بد فر صسلمدن ،جدصعه اسالصی ،ولت اسالصی ،اصت اسالصی و تمدن اسالصی
به ه و ر ا بیدت واژگدنی اندیشته سیدسی آیتالله خدصاهای به کدر رفنه است .ر این قسمت ،صاظهر از علل
و عهاصل ایجد همگرایی و وحدت ر جهدن استتالم بد تهجه به زصیاههدی ستتیدستتی ،اجنمدعی و فرهاگی بد
تأکید بر عدصل انسدنی ،صر م و ولتهدی اسالصی است که آیتالله خدصاهای همهاره بد صبغهای سیدسی آنهد
را خطدب قرار ا ه و ابعد بینالمللی روابط اسالصی صد نظر است.
الف) علل و عوامل ایجاد همگرایی و وحدت در جهان اسالم
این ب ش از صقدله ،به «چگهنگی» ایجد همگرایی ر نیدی اسالم تمرکز خهاهیم اشت؛ چراکه بحث
از «چرایی» همگرایی و وحدت ،بد ترح صبدحث پیشین ر زصیاه چرایی وقهی واگرایی ،تد حدی روشن شده
استت .بحث از چرایی وقهی همگرایی ،تد حد زید ی وابستنه به رر چرایی واگرایی و تفرقه ر جهدن اسالم
است .ر چرایی وحدت ،عدصل انسدنی بد رر وضعیت جهدن اسالم ،به نیدز و ضرورت وحدت و همگرایی
پی صیبر و هدف آیتالله خدصاهای از ترح چرایی وقهی واگرایی و تفرقه همین صسمله به ه است.

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

(بیدندت)7835/33/41،

733

73
3ربدره ایاکه چگهنه صیتهان به ایجد همگرایی و وحدت ر جهدن استتالم کمک کر ؟ آیتالله خدصاهای

به تبیین علل و عهاصل ایجد همگرایی و وحدت ر جهدن استتالم اشتتدره صیکاد .ر صبدحث پیشتتین ،نقش
عهاصل انستدنی و ستدخندری ر ایجد واگرایی و گستست ،بررسی شد و ر این قسمت ،نقش عهاصل و علل
انستدنی و سدخندری ر همگرایی و وحدت را صطدلعه و بررسی صیکایم .ر ا اصه ،به برخی از علل و عهاصل
ایجد همگرایی و وحدت ،اشدره صیشه .
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او  -ا رار ضتتروریبه ن همگرایی و وحدت(ا ارار اهداف و صادفع صشتتنرر) بد تهجه به صبدنی و

خدسنگدههدی صشنرر وحدت اسالصی
ضرورت همگرایی و وحدت صسلمدندن و رر اهداف و صادفع صشنرر ،همهاره ر اندیشه و عمل آیتالله

خدصاهای صطرح به ه که بد تهجه به صبدنی و خدستنگدههدی عقلی(بیدندت ،)7838 /38 /36 ،شرعی ،اسالصی

و قرآنی عهت به وحدت و همگرایی ،جزو اصهر فطری(بیدندت7818/35/73 ،؛ بیدندت) 7837 /36 /33 ،
و برگرفنه از صنهن قرآنی و روایی خهانده شتتده استتت( .بیدندت7887/31/76 ،؛ بیدندت )7863/38/32 ،که

عقل و فطرت انستتدنی-الهی بر وحدت و همگرایی تأکید صی ند .افزونبر آن ،تهحید یکی از استتدستتیترین
صبدنی فکری ،اعنقد ی و اجنمدعی و عملی صستلمدندن استت که ر وحدت و همگرایی صیدن صسلمدندن نقش
صحهری ار  .اعنقد به تهحید ،ر تمدم شتتمهن فر ی و اجنمدعی جدصعه استتالصی اثر صیگ ار و جدصعهای

همدهاگ و صرتبط و صنوتتل به یکدیگر و برخهر ار از وحدت جهت ،وحدت حرکت و وحدت هدف
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صیسدز  .حرکتهدی وحدتآفرین ،جزو ویژگیهدی حکهصت الهی و صؤصادن است و حرکتهدی تفرقهآصیز،
از ویژگیهدی حکهصتهدی شتتیطدنی استتت( .بیدندت )7868 /33 /43 ،آیتالله خدصاهای ر صشتتی عملی
صعنقد استت که ر صادتق و سترزصینهدی اسالصی نیز و ارا ه وحدت و ارا ه تفرقه ،نقشآفریای صیکااد و
بر عملکر هد اثرگ ار است( .بیدندت)7835/33/41 ،
رر ضترورت همگرایی و تأکید صضتدعف بر اهداف و صادفع صشنرر کشهرهد و صلتهدی صسلمدن ،ر
ا بیتدت گفنتدری و نهشتتنتدری آیتالله خدصاهای بد عبدرتهدی گهندگهنی ترح شتتده استتت« :عبهر از
اخنالفهد»« ،صهمترین آصد گی اصروز ،اتحد بین صستلمین» (بیدندتّ « ،)7835/33/41 ،
تمسك به وحدت
کلمه و برافراشتتنن پرچم برا ری و صهربدنی ،از واجب ترین واجبدت» (بیدندت« ،)7818 /37 /37 ،عبهر از
انگیزههتدی گمراهکااده و تفرقهانگیز ،ر عین ندهمگهنیهدی نژا ی ،زبدنی ،فرهاگی» (بیدندت/36 /33 ،
« ،)7837تأثیر صعاهیت ر وحدت و همگرایی» (بیدندت« ،)7863 /38 /72 ،برا ری ،احستدس همگدصی و
همدلی» (بیدندت.)7883 /33 /45 ،
صقدم رهبری به احستتدس و رر ضتترورت همگرایی و وحدت نیز اشتتدره کر ه استتت ...« :اصروز نیدی
استالم بیشتنر از همیشته به همگرایی و نز یکی ،احسدس نیدز صیکاد( .»...بیدندت ،7887 ،نرمافزار حدیث

737
وایت ،ص

743و)783

وم -به وجه آصدن ارا ه ،حرکت و جهتگیری ستتیدستتی ،اجنمدعی بر تحکیم و گستتنرش ارتبدتدت و
همگرایی بین صستتلمدندن همهاره ر صشتتی عملی جمههری استتالصی ایران ،و ر اندیشتته و عملکر رهبران
انقالب استتالصی ،اصدم خمیای و آیت الله خدصاه ای ،ارا ه و اقداصدت ستتیدستتی و جهت گیری هد ،بستتهی
وحدت و همگرایی ،بین کشتتهرهد و ولت هدی استتالصی به ه استتت .و همهاره به صتتهرت صتتری و علای
ارا ه ستتیدستتی ،تهستتعه و تحکیم وحدت و همگرایی ،هم ر صلت هد و هم ر ولتهدی استتالصی بدید به
وجه بیدید و تد زصدنی که خه صلتهد و ولتهد ارا های بر همگرایی و وحدت نداشتتنه بدشتتاد ،همگرایی به
ننیجه صشت وی ن هاهد رسید .این صسمله به حدی به ه که ر یدگده اصدم خمیای و آیتالله خدصاهای وحدت
و اتحد بین صستتلمدندن ،از فرای

و واجبدت خهانده شتتده استتت« :صد صعنقدیم که استتالم ،وحدت صستتلمین و

اتحد نیروهدی صؤصن به خدا و صهحد را یکی از فرای

قرار ا ه است( .»...بیدندت)7863 /38 /76 ،

همگرایی و وحدت ،صیدان رو یدرویی ،رزم انستتدنی ،جاگ ارا ه هد و عرصتته توتتمیمگیری استتت که
تعیینکااده استت( .بیدندت )7837/31 /44 ،جهتگیری و عملکر ستتیدستی-اجنمدعی رراستتندی تقه یت
همگرایی و گستتنرش روابط بین کشتتهرهدی استتالصی ،ر ستتاد چشتتمانداز جمههری استتالصی ایران آصده و
آیتالله خدصاهای ر ساد چشمانداز به این صسمله اشدره کر ه است:
« ...ر چشتمانداز بیستسدله ،ایران کشهری است تهسعهیدفنه بد جدیگده او اقنود ی ،علمی و فادوری
ر سط صاطقه بد هه یت اسالصی و انقالبی ،الهدمب ش ر جهدن اسالم و بد تعدصل سدزنده و صؤثر ر روابط
بینالملل ،...اثرگ ار بر همگرایی استتالصی و صاطقهای براستتدس تعدلیم استتالصی و اندیشتتههدی اصدم خمیای
(ره) ،ارای تعدصل سدزنده و صؤثر بد جهدن براسدس اصه عزت ،حکمت و صولحت»( .صکنهبدت،7884 ،
نرمافزار حدیث وایت ،ص)84
صستتمله «همگرایی و وحدت» بدید ر جهتگیریهد و اهداف راهبر ی جهاصع و ولتهدی استتالصی
گاجدنده و به آن قت شه .
سهم -بلهغ فکری و اندیشهای تفکر همگرایی و وحدت
رسیدن به بلهغ فکری و حرکت به سمت اندیشه همگرایی ،به این صعادست که پهیدیی فکری و اجنمدعی
اندیشتته همگرایی و روابط بین و صستتلمدن و یگر کشتتهرهد براستتدس آصهزههدی استتالصی و اصتته عزت،
حکمت و صولحت شکل بگیر و این صرحله ،نیدزصاد تی و صرحله قبلی است( .همدن)
چهدرم -عبهر از اخنالفهدی فرهاگی -عقیدتی بد تهجه به صشنرکدت
همگرایی و اتحد استالصی ،نیدزصاد اصتالح و بدزسدزی فرهاگی ،عقیدتی و سیدسی عهاصلی است که به

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

صهضهی وسنی و ارتبدتدت بد همه ولت هدی صسلمدن صطرح شده است ) .بیدندت)7832/32/46 ،
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4
گستستت و واگرایی جهدن استالم اصن صیزناد .این علل و عهاصل صیتهاند ریشه ر اخنالفهدی عقیدتی،
قهصی ،نژا ی و حنی جغرافیدیی اشتنه بدشتد ،اصد برای تشتکیل «اصت واحده» اسالصی ،باد به صری آیه 34
سهره انبیدء بدید از تمدصی عهاصل و علل اخنالفآفرین گ شت؛ چراکه عادصر وحدتآفرین صشنرر (تهحید،
نبهت ،و )...بتدید رصقدبل جبهه شتتمن تقهیت شتتهند( .بیدندت )7838 /38 /36 ،عبهر از اخنالفهدی
فرهاگی و عقیدتی ،نیدزصاد تهجه فر و ولت صسلمدن به «عهاصل بیرونی» اثرگ ار بر همگرایی ،صدناد تالش
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نظدم سلطه بر ایجد اخنالف و شمای ر بین صسلمدندن ،است( .بیدندت)7836/35/38 ،
پاجم -تشکلسدزی و تشکیل سدزصدن همراه بد قدرت و گسنرش عملکر هدی صشنرر
ر اسنراتژی عملی و فکری آیتالله خدصاهای ،یکی از صهمترین نیدزهد ،تشکیل یک هسنه و صرکز ر بین

کشتهرهدی استالصی است؛ چراکه صسدئل و صشکالت نیدی اسالم ،بهگهنهای است که یک ولت به تاهدیی

نمی تهاند آن را حل کاد .آیتالله خدصاهای ستتدزصدن کافرانس کشتتهرهدی استتالصی را صهمترین صرکز برای
ایجد همگرایی و وحدت بین کشتهرهد صی اند .از صاظر رهبری ،ستدزصدن کافرانس اسالصی ،به نمدیادگی از
تمدصی کشتهرهدی اسالصی ،صیتهاند یکی از اعضدی ثدبت شهرای اصایت سدزصدن صلل و حنی ششمین عضه
ارای «حق وته» بدشتتد( .بیدندت )7816 /33 /78 ،رویکر تشتتکلستتدزی بد صحهریت اصت استتالصی ،ر

حیطه جهدن استتالم تحقق صییدبد .اگرچه ر ابندا ،به صتتهرت آرصدنی جلهه صیکاد ،این بحث را ر صنهن
یای و قرآن کریم و استتنراتژی پیدصبر(ص) ر ورههدی اولیه استتالم ،ر اندیشتته آیتالله خدصاهای ،بهتهر
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صفول تحلیل کر هایم.
ب) دستاوردها و پیامدهای همگرایی و وحدت در جهان اسالم
ر این قستمت ،ستندور هد و پیدصدهدی همگرایی و وحدت ر سط جهدن اسالم را از یدگده آیتالله
خدصاهای بررسی کر هایم .سندور هد و پیدصدهدی همگرایی صیتهاند بدزتدبی از اصالح عملکر عدصل انسدنی
و نیز اصتتالح ستتدخندرهدی واگرا و تفرقهانگیز بدشتتد .ستتندور هد و پیدصدهدی همگرایی و وحدت ر جهدن
اسالم ،عبدرتاداز:
اول -قدرتمندشدن جهان اسالم از نظر فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و نظامی

از صهمترین نمه هد و استتدستتیترین پیدصد و ستتندور همگرایی ر جهدن استتالم ،قدرتمادشتتدن جهدن
استتالم استتت( .بیدندت )7813 /37 /36 ،اثر اتحد و همگرایی ،نهعی «احستتدس قدرت» فر  ،جدصعه و
ولتهدی اسالصی ر جهدن اسالم است( .بیدندت )7883 /33 /45 ،آیتالله خدصاهای ،تفرقه و واگرایی را
«صد ر صودئب» ر جهدن اسالم صی اند که قدرت اصت اسالصی را به تحلیل بر ه است .اگر صسلمدندن بیدار
شهند و بر تغییر وضع صهجه ارا ه کااد ،قدرت خه شدن را بدزخهاهاد یدفت و صودئب نیدی اسالم به پدیدن
خهاهد رسید( .بیدندت )7814 /37 /32 ،صفههم «قدرت جهدن اسالم» ر ا بیدت واژگدنی آیتالله خدصاهای،
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بتد عبدرتهدی ص نلفی صدناد «قدرت استتالم»« ،قدرت قرآن»« ،قدرت ایمدن»« ،قدرت اصت استتالصی»،
«قدرت صسلمدندن» و ...به کدر رفنه و از صاظر رهبری ،این قدرت صیتهاند رفعکااده لم و ایجد کااده اصایت
و عدالت ر کشتهرهدی استالصی بدشد( .بیدندت )7838 /36 /76 ،جهدن اسالم بهوسیله اتحد و همگرایی،
ضتمن قدرتمادشدن ،ارای عزت هم خهاهد شد( .بیدندت )7835 /33 /41 ،حج ،یکی از صظدهر قدرت و
یک درچگی اصت استتالصی استتت (.بیدندت )7836/35/38 ،جهدن استتالم ،بد قدرتمادشتتدن صیتهاند ر
واسطه همگرایی و وحدت و براثر برخهر اری از قدرت ،صیتهاناد از نظر تمدن ،فرهاگ ،اقنود و سیدست،
به تهسعه و پیشرفت ست یدباد.
دوم-استقرار امنیت ،صلح و آرامش در جهان اسالم

استتنقرار اصایتت ،آراصش ،صتتل و عدالت ،از یگر پیدصدهد و کدرکر هدی همگرایی و اتحد ر جهدن
اسالم است که بهتبع قدرتمادشدن جهدن اسالم ،روی صی هد .از ید رهبری ،صظهر همه خهبیهد همچهن
اصایت ،آراصش و صتتل  ،ر استتالم و بهخوتتهص پیروی از صاش و خوتتهصتتیدت پیدصبر خدا(ص) استتت.
(بیدندت )7833 /77 /47 ،ازاینرو ،اتحد و همگرایی کشتتهرهدی استتالصی به نفع خه جهدن استتالم و ر راه
ایجد اصایت ،صل و آراصش و راه برونرفت از خهنریزیهد و جراحتهدی خهن بدر جهدن اسالم ر صادتق
ص نلف صدناد یمن ،سهریه ،عراق و یگر صادتق جهدن اسالم است( .بیدندت )7836/32/35 ،بدینترتیب،
استنقرار اصایت ،صل و آراصش ،به رشد ،تهسعه ،تعدلی و پیشرفت کشهرهدی اسالصی ر جهدن اسالم صاجر
خهاهد شد.
ج) راهکارهای افزایش همگرایی و وحدت و راهکارهای کاهش تفرقه و واگرایی در جهان اسالم
اول -تقو یت نقاط اشتراک فکری ،فرهنگی و عقیدتی

از راهکدرهدی افزایش وحدت و همگرایی ،حل کر ن صسدئل و صشکالت ر غلبه بر عهاصل تفرقهانگیز و
تقهیت و تهستتعه نقدط اشتتنرار فکری ،فرهاگی و عقیدتی استتت که جزو فرصتتتهد و نقطه ّقهت و کدنهنی
خهانده صیشته  .از صهار تهستعه صشتنرکدت ر جهاصع صسلمدن ،ترجی

ا ن صشنرکدت اصهلی بر فروعدت

اخنالفی استتت( .بیدندت )7886 /37 /71 ،برای صثد  ،وجه پیدصبر(ص) ،قرآن و قبله واحد ،از نقدط کدنهنی
و اثرگ ار بر همگرایی و وحدت شتادخنه صیشه ( .بیدندت  )7835/33/41هدف نیز بدید تقهیت و گسنرش
«ارا ه وحدت» بدشد(.همدن)
صاظهر از وحدت استتالصی ،یکستتدنستتدزی ص اهب استتالصی و نفی آنهد نیستتت ،بلکه کادر گ اشتتنن
فروعدت اخنالفی استتت(.بیدندت )7816 /35 /37،صقدم رهبری ،برگزاری «حج» را ر تقهیت همگرایی،
بسیدر صؤثر صی اند( .بیدندتّ )7885 /33 /37 ،
رویه اجنمدعی حج ،صظهر وحدت ،اتحد  ،عظمت ،همدلی

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

ستیدستت جهدنی و فضتدی بین المللی و صعد ات آن اثرگ ار بدشتد( .بیدندت )7868 /35 /77 ،صسلمدندن به
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و 2
همزبدنی استتت که صلیتهد ،قهصیتهد و ص اهب استتالصی را ر کادر هم قرار صی هد ( .بیدندت/35 /87 ،
 )7832از از صهمترین راهکدرهدی پیشتاهد ی ،تهجه به قرآن کریم ،صفدهیم و صضدصین آن است که همهاره بر
اتحد و همگرایی تأکید صیکاد و از ندستتدزواری ،تشتتنت و تفرقه پرهیز صی هد .بهعقیده آیتالله خدصاهای
آیدت قرآن کریم ،بهعاهان یک صجمهعه کدصل برای ستتدخنن بادی جدصعه استتالصی شتتادخنه صیشتته .
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(بیدندت )7835/33/41،بد تهجه به آیدتی چهن آیه  34ستتهره انبید (بیدندت )7838 /38 /36 ،و نیز آیه 738
َّ
ً
ّ
واتفرقها» ،اعنودم به حبل و ریسمدن الهی ،صهجب اتحد روشهد
آ عمران «واعنوتمها بحبل الله جمیعد

و ستلیقههدی گهندگهن ر جهدن اسالم صیشه ( .بیدندت )7885/35/83 ،تهجه و تأکید صضدعف بر صعرفی
صتحی وحدت استالصی ،از آن جهت ازم است که بادبر آثدر و نندیج آن ،وحدت و همگرایی صسلمدندن ر

صقدبل صادفع استنکبدری نظدم ستلطه و شتمادن استالم ،شکل صیگیر  .رواقع ،وحدت و همگرایی از صاظر
آیتالله خدصاهای ،یک «نیدز قطعیدست (.بیدندت)7888/4/78 ،
دوم -شناسایی و ر یشهکنی علل و عوامل مختلکننده همگرایی

از یگر صهضتهیهدی صهم و صؤثر ر تشتدید ید افزایش همگرایی ،شادسدیی عهاصل ص نلکااده اخلی و

خدرجی وابستنه به قدرتهدی جهدنی است که از نقدط ضعف و تهدیدهدی صسمله همگرایی شادخنه صیشه

و بدید ستعی کر بد آگدهسدزی کشهرهدی اسالصی ،قدصی ر راه کدهش واگرایی و افزایش همگرایی بر اشت.
(بیدندت )7835/33/41 ،برای رستیدن به همگرایی ،ر کادر شادسدیی عهاصل و علل واگرایی ،بدید راه عالال
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آن نیز بیدن شه  .آیتالله خدصاهای به چادین راهکدر پیشاهد ی اشدره صیکاد:
یک -شتتادستتدیی و رصدن عهاصل ص نلکااده «ههیت استتالصی» که عدصلینی اخلی و خدرجی ارند.
(بیدندت)7886 /37 /71 ،
و -شتادسدیی چیسنی شمای و چرایی و چگهنگی ایجد این شمایهد ر سط جهدن اسالم و تالش
برای ریشهکای آنهد ،از راهکدرهدی صهم یدگده آیتالله خدصاهای است( .بیدندت)7817 /36 /42 ،
سوم -تدوین منشور وحدت

همگرایی و وحدت ،ر اندیشتته ستتیدستتی آیتالله خدصاهای ،صدهینی راهبر ی و کلیدی ار  .ازاینرو،
تهصیه برای جمعشدن علمد و روشافکران جهدن اسالم و گفتوگهی صرف ،بدید همراه تاظیم صاشهر ،اساد
و پیمدنهدی قهی صتتهرت گیر که افزونبر کدرکر ر بحرانهدی فعلی ،بهعاهان استتاد و ر ستتدبقه تدری ی
صسلمدندن ثبت شه ( .بیدندت)7886 /37 /71 ،
چهارم -تقو یت و توسعه همکاریها بین کشورها و دولتهای اسالمی در سطح جهان اسالم

همکدری کشتتهرهد و ولتهدی استتالصی ر ابعد گهندگهن ستتیدستتی ،اجنمدعی ،فرهاگی ،نظدصی و
اقنوتتد ی کشتتهرهدی صستتلمدن صیتهاند اتفدق بیفند .ر ایاجد به برخی از راهکدرهدی تقه یت و تهستتعه
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همکدریهد اشدره صیکایم:
یک -بدید اصتل قرآنی وستنی و برا ری ،بر همکدریهد و ارتبدط بین کشهرهدی اسالصی ،حدکم بدشد و
کشهرهدی اسالصی از آن پیروی کااد( .بیدندت)7832/35/46 ،
و -ولتهد و صلتهد بدید به از بین بر ن تشتاجهدی سیدسی و ...اقدام کااد( .بیدندت ،7884 ،نرمافزار
حدیث وایت ،ص )31وضعیت سیدسی کشهرهد بدید همراه نگده واقعبیادنه بدشد .از ید آیتالله خدصاهای،
یکیشتدن آنهد نبه ه ،بلکه تهصیه بر همکدری ،همسه یی و جهتگیری فکری و صعاهی و ر صهرت اصکدن،
جهتگیریهدی عملی رراستندی اهداف جهدن اسالم صد نظر است( .بیدندت )7817/36/42 ،این صسمله را
رهبری بهصراحت ر رو یدا هدی بیداری اسالصی کشهرهدیی چهن صور ،لیبی ،تهنس و ...بیدن کر :
«هیچ الگهی واحدی برای همه کشتتهرهدی استتالصی وجه ندار  .ر کشتتهرهدی ص نلف ،شتترایط
جغرافیدیی ،شترایط تدری ی و شترایط اجنمدعی ،صنفدوت استت ،اصد اصه صشنرکی وجه ار » ( .بیدندت،
)7833/77/73
پنجم -ایفای نقش نخبگان در ایجاد وحدت و همگرایی در جهان اسالم

نقش ن بگتدن علمی ،فرهاگی و ستتیتدستتی ر فراهمآوری زصیاتههد و ایجد همگرایی و وحدت جهدن
استالم ،صهم است .همهاره این جابه ،ر ُبعد فکری یدگدههدی آیتالله خدصاهای نقش اشنه است .ر جابه
عملی نیز همهاره یدار بد ش ویتهد ،سران کشهرهد و علمد و انشمادان جهدن اسالم ،اهمیت فراوان ار .
یکی از ابعد صهم این یدارهد ،تهصیه به وحدت و همگرایی است ( .یدار ،صهرخه 7835/33/47؛ بیدندت،
 ،7832/32/41بیدندت)7832/38/72 ،
ششم-توجه به فور یتها در جهان اسالم

صقدم رهبری ،همهاره به فهریتهد و صهضهیهدی ضروری ر جهدن اسالم تهجه ار و یکی از فهریترین
این صستتدئل از نظر رهبری ،صستتمله فلستتطین( .بیدندت )7881 /74 /72 ،رهبری توتتری صی کاد که صستتمله
فلستطین ،صربهط به کل جهدن استالم است و بدید صحهر وحدت قرار گیر ( .بیدندت )7835/74/38 ،و البنه
رهبری صیفرصدید :برخی آن را صسملهای صربهط به جهدن عرب انسنهاند که ندشی از جهدلت و نقش اسنعمدر
و صتهیهنیستتهد ر این کدر است و برای از بین بر ن همگرایی ر این صسمله ،ترح صیشه ( .بیدندت/72 ،
 )7881 /74ازاینرو ،فدی از فلسطین ،نمد فدی از اسالم است ( .یدار )7835/34/74
هفتم -تقویت گفتوگو  ،تعامل سازنده و تقر یب مذاهب اسالمی

پیگیری هدفهد از تریق صنقدعدستدزی و ارتقدی تهان ص اکره ،اعنمد ستدزی ،ترغیب ،حسدسیتز ایی،
شتتفدفستتدزی و اقادی جمعی از تریق گفتوگه و تعدصل ستتدزنده صیدن بدزیگران استتالصی ،صمکن صیشتته .

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

وحدت و همگرایی بین کشتتهرهدی استتالصی ،به صعادی ح ف ولتهد و کشتتهرهدی صنعد صستتلمدن و
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( 6
هشیری ،7833 ،ص415؛ انشیدر ،7838 ،ص ) 276صهضهی گفتوگه و تعدصل سدزنده ،ر یدگدههدی
رهبری به و صهرت صشدهده صیشه :
یک -تقهیت گفتوگه و تقریب ص اهب استتالصی .برای رستتیدن به همگرایی و وحدت ر ستتط
اعنقد ی« ،تقریب ص اهب» کدرآترین روش برای رفع ستتهء تفدهمهد و ستتهء بر اشتتتهدستتت ،رحدلیکه
اخنالفهد ر هستنه ص اهب ،قدبل رفع و رجهی نیستت ( ،هشیری ،7833 ،ص  )415اصد اصکدن گفتوگه
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ر جهت حل اخنالف ر آرا و نظرات فقهی و یگر صهضتتهیهد وجه ار ( .صکنهبدت ،7813 ،نرمافزار

حدیث وایت ،ص)28
تقریب ص اهب ،فرصتنی برای تقهیت تبد نظر و کمک به ص اهب اسالصی است تد براثر هماندیشی بد

یکدیگر ،به اننقد اندیشتته و تبد نظر ر صستتدئل اجنمدعی ،فقهی ،عقیدتی و ستتیدستتی صبد رت کااد.

همچاین ،صهجب صیشتته که ص اهب استتالصی به عاهان یک نظدم گفندری ،بد بهرهگیری از نمد هدی زبدنی،
صهجب اتود حلقههدی بههمپیهسنه و تاظیم روند حرکت اندیشه اسالصی شهند .تقریب ص اهب ،وسیلهای
ارتبدتی برای شتتکلگیری و تحه فکری و گستتنرهای برای رشتتد و پ نگی و صاطقیشتتدن قلمدا صیگر .

( هشتیری ،7833 ،صت  )418- 485از سهیی نیز تقریب ص اهب ،صیتهاند به تبد « فرهاگ اسالصی

ندب صیدن صسلمدندن» صاجر شه ( .بیدندت )7834/36/43
و -اخنالفافکای و نمه هدی تشتتدید آن ،همچهن تههین و ت ریب یگر ص اهب استتالصی ،بدید
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رراستتندی «تفدهم» و «گفتوگه» ،ر صیدن صستتلمدندن صنهقف شتته و بدید به نهعی از تفدهم بین ص اهب
اسالصی صدناد شیعه و اهل سات رسید( .بیدندت)7833/1/43 ،
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نتیجهگیر ی
صستتمله اصتتلی پژوهش حدضتتر ،به بررستتی همگرایی و وحدت ر اندیشتته و عمل آیتالله خدصاهای
اخنوتدص اشتت .رویکر اصتلی این پژوهش ،بیشتنر ند ر به صطدلعه عهاصل و علل ستیدستی به ه است.
بادبراین ،بد استتنفد ه از چهدرچهب نظریه همگرایی ،به بررستتی یدگدههدی آیتالله خدصاهای پر اخنیم .برای
ارزیدبی وحدت و همگرایی از یدگده آیتالله خدصاهای ،ابندا به شتادسدیی عهاصل واگرایی و تفرقه و چرایی و
جهدن استتالم نقش ارند :نقش عهاصل و انگیزههدی انستتدنی ر بروز و ههر واگرایی و تفرقه که به و گهنه
اتفدق افند ه استت :یک -اقداصدت و عملکر عدصلیت خدرجی(سلطهگری ،از نظر کدرکر ی نیز سهء اسنفد ه
از اخنالفهتدی اعنقد ی ،ص هبی ،قهصی ،صلی و ،...ایجد و تقهیت صهجه یتهدی جعلی ،صدناد رژیم
صتتهیهنستتنی ،ایجد گروه تکفیری و )...و -نقش عملکر عدصلیت اخلی(نقش عهاصل فر ی ،غفلت از
صسدئل اصلی ،نبه آگدهی ،شادخت و ارا ه ،نقش عهاصل سیدسی همچهن کدرکر ولتهد و.)...
از سهی یگر ،سدخندرهدی تفرقهانگیز صدناد سدخندرهدی سیدسی( ولتهد از حیث صر صی ،اسنبدا ی و
انقالبیبه ن) ید ستتدخندرهدی اجنمدعی(نقش ههیتهدی چادگدنه) و فرهاگی-اعنقد ی (نقش برخی از
ستدخندرهدی ص هبی) ر اخنالف ،تفرقه و واگرایی ر جهدن اسالم نقش ارند .از یدگده آیتالله خدصاهای،
جاگ و صادزعه(قهصی ،اعنقد ی ،ستیدسی ،نظدصی) ،نداصای جهدن اسالم ،لمشدن ،سلطهپ یری ،انحطدط،
ندبه ی صادبع صد ی و اقنود ی و از بین رفنن آرصدن فلسطین و نیز ندکدرآصدی و نقش نداشنن جهدن اسالم ر
جهدن صعدصر ،از پیدصدهدی واگرایی و تفرقه ر جهدن اسالم خهانده صیشهند.
بحث صهم یگر این پژوهش ،به علل ،عهاصل ،سندور هد ،پیدصدهد و نیز راهکدرهدی افزایش همگرایی و
وحدت ر یدگدههدی اندیشتهای و عملی آیتالله خدصاهای اخنوتتدص اشتت ،چادنکه از نظر وی ،ارا ه و
کتدرکر عتدصلیت ستتدخندرهدی اجنمدعی ،فرهاگی ،اعنقد ی و ستتیدستتی ر بروز همگرایی و وحدت،
نقشآفریای صیکااد .به عبدرتی ،صهفقیت وحدت و همگرایی ،ر هر صرحله ،به و علت پیشگفنه و صهمتر
از همه به نقش عدصلیت انسدنی برصیگر .
تهجه به صبدنی و خدستتنگدههدی وحدت از صاظر استتالصی و ا رار ضتتروری به ن آن ،بلهغ فکری و
اندیشتتهای ،عبهر از اخنالفهد ،جهتگیری ستتیدستتی ،اعنقد ی و اجنمدعی بر گستتنرش ارتبدتدت صیدن
ولتهد و صلتهد ،از صهمترین عهاصل و علل ایجد همگرایی و وحدت هستتناد .از صهمترین ستتندور هدی
همگرایی و وحدت برای جهدن استتالم ،قدرتیدبی و عزتصادی جهدن استتالم ر جهدن صعدصتتر( از نظر
فرهاگی ،ستیدستی ،اقنوتد ی ،نظدصی) و نیز اسنقرار صل  ،آراصش و اصایت بهویژه ر صادتق اسالصی است
که به رشتتد ،تهستتعه ،تعدلی و پیشتترفت کشتتهرهدی استتالصی ر جهدن استتالم صاجر خهاهد شتتد .ر یدگده

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

چگهنگی ایجد عهاصل گستستت ر جهدن استالم اشدره شد .و لیل عمده ر ایجد گسست و واگرایی ر
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آیت8الله خدصاهای ،به راهکدرهدی افزایش همگرایی و وحدت نیز تهجه شتتده استتت :تقهیت نقدط اشتتنرار
فکری ،فرهاگی و عقیدتی ،شادسدیی و ریشهکای علل و عهاصل ص نلکااده همگرایی ،تدوین و تاظیم صاشهر
وحدت صیدن صستتلمدن به صتتهرت استتاد و پیمدنهدی قهی ،تقهیت و تهستتعه همکدریهد بین صلتهد و
ولتهدی استالصی ،ایفدی نقش ن بگدن علمی ،فرهاگی و ستیدسی ر ایجد وحدت و همگرایی و تهجه به
فهریتهد ر جهدن اسالم ،تقهیت گفتوگه ،تعدصل سدزنده و تقریب ص اهب اسالصی ،از صهمترین راهکدرهد
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برای ایجد همگرایی ر جهدن اسالم هسناد.
یدفنههدی این پژوهش عبدرتاداز:
یک -ابندا روشتاگری ربدره ترح صسمله همگرایی ضروری است .رواقع ،هدف اصلی از ترح صسمله

همگرایی ،ر حد حدضتر به صعادی یکیشدن کشهرهد و ولتهدی اسالصی نیست؛ چراکه به لحدظ شرایط
فرهاگی ،جغرافیدیی و سیدسی خدص ،این اصر یک صسمله آرصدنی و ستنیدفنای است .همگرایی صیتهاند ر

همکدریهد و پیمدنهدی ستتیدستتی ،اقنوتتد ی و اصاینی ر ستتطهح صاطقهای و بینالمللی به وجه آید
تد صشتکالت صهجه جهدن اسالم ،از این راه ،حل گر  .همگرایی اسالصی ،صرف نظر از نندیج و فدیدههدی

ستیدسی و اجنمدعی آن ،صیتهاند آثدر علمی و فرهاگی فراوانی همچهن همکدری علمی و پژوهشی ر زصیاه
ابعد ص نلف علهم اسالصی اشنه بدشد.
و -حد و روز فعلی جهدن استتالم و جراحتهدی کاهنی ندشتتی از گستتستتت و تفرقه صیدن برخی از
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کشتتهرهد ،از حدلت بیمدرگهنهای ر جهدن استتالم خبر صی هد که آن را از نیرو و تهان تهی کر ه و بهعاهان
لقمهای چرب و نرم ،رصقدبل قدرتهدی ستلطهگر جهدنی ،بی فدی گ اشتنه است .ر برخی از صهار  ،حنی
صقدم صعظم رهبری از ولتهدی اسالصی بد نداصیدی ید صیکاد.
شهاری این بحث ،ر وضعیت کاهنی جهدن اسالم نهفنه است .نمهنه و صود یق این صسمله ،ر ندتهانی از
کدهش بحرانهدی روز جهدن اسالم و هدررفت تهاندیی و رفیت کشهرهدی صسلمدن ر بحرانهدی خه سدخنه
ید گرستدخنه جهدن اسالم است .به نظر صیرسد ،وضعیت کاهنی واگرایی و تفرقه نبدید تشدید شه و بدید اصل
بر کدهش تاشهد ،بیدن واقعیتهد و آگدهسدزی صنادسب بد عقالنیت و پرهیز از تادروی بدشد.
ستته -از یدگده آیتالله خدصاهای ،بدید نقش ارا ه و عدصلیت انستتدنی را ر تک تک آحد صلل استتالصی،
بهعاهان نیروهدی بدلقهه ایجد کااده همگرایی و کدهش هاده تفرقه و واگرایی ،تقهیت کر .
چهدر -اسنفد ه از تهدیدهد بهعاهان فرصت برای ایجد همگرایی بیشنر .برای صثد  ،اقداصدت خالف عقل
و شری گروههدی تادرو اخلی جهدن اسالم و نیز اقداصدت کیاهتهزانه قدرتهدی غربی صدناد اصریکد ر اعالم
ستتیدستتتهدی تهدجمی علیه جهدن استتالم(اعالم تراصپ ،رئیس جمههر اصریکد ،صبای بر پدین ت به ن
ستترزصین قدس برای رژیم جعلی استرائیل ) صیتهاند به نز یکی ولتهد و صلتهدی استتالصی به یکدیگر و
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کدسنن از صهار بایدنکن اخنالفی کمک کاد.
شتشتم -برای همگرایی بیشتنر بدید سدزصدنهدیی همچهن کافرانس اسالصی ،تقریب ص اهب اسالصی و
نهد هدی علمی ،آصهزشتی و پژوهشی(صدناد اازهر ،جدصعه الموطفی و یگر نهد هدی آصهزشی و پژوهشی
ر جهدن استتالم) همکدریهدی پیهستتنه اشتتنه بدشتتاد و بد بهرهگیری از یک نظدم گفندری و نمد هدی زبدنی،
صهجب پیهند و افزایش زصیاههدی همگرایی و کدهش روند تفرقه و واگرایی ر جهدن اسالم فراهم شه .
تفرقهافکن صیگر  .همچاین ،این صستمله صیتهاند ستبب وار شدن ن بگدن فکری جهدن اسالم به یک صنن
استالصی شه که جابههدی صشنرر آن ،تقهیت گر و جابههدی تفرقهافکن آن ،بدوجه تفدوتهدی ص هبی،
کدهش یدبد .بدینترتیب ،این اصر ،اهنمدم صستتلمدندن را ر افزایش وحدت ،صشتتدرکت ،تعدون ،صتتل  ،و
همکدری ر سطهح ص نلف برصیانگیز .

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

این ارتبدتدت صهجب شکلگیری و تحه فکری و ایجد گسنرهای برای رشد ،تهسعه و پرهیز از جابههدی
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3فهرست منابع
قرآن کریم

.7

احمدی تبدتبدیی ،صحمدرضد و صحمه  ،پروانه« ،نسبت صادفع صلی و صسمهلینهدی فراصلی نظدم ال.ا.ا ر اندیشه سیدسی
اصدم خمیای(ره)»  ،مصلن ون لیر ا پژرهیر ارفلب اسلور ،شمدره  ،45تدبسندن .7833

 .4احمدی ،هیر« ،صفههمشتادسی اصت ر قرآن و اجنمدی» ،وجلن پژرهین ون لسال ر وک اف قر ل آرعم ،شمدره وم ،بهدر
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.7888
 .8اصیر ار وش ،صحمدحستینو لأولر بر وساللن رحدم اسالور اب یعرب ب ل آنسل ب لم ن بر جن ش الی ی اسلور ،تهران،
صجمع جهدنی تقریب ص اهب اسالصی.7882 ،
 .2بزرگی ،صهدی« ،نقش انقالب استالصی ر بیداری و وحدت صستلمدندن» ،وجلن اردعیان لفرعب ،شمدره پاجم ،زصسندن
.7882
 .5جمشتیدی ،صحمدحسین ،چیسنی و صدهیت وحدت و همبسنگی ر اندیشه اصدم خمیای(ره)» ،تهران ،پژرهین ون وت ،
شمدره  ،41تدبسندن .7882
.6

هشتتیری ،صحمدرضتتد ،ب بل ب وفهسور ر رظرن ارفلب اساالورو یا ارابط ب الیلن ،تهران ،اننشتتدرات علمی و
فرهاگی ،چدپ وم.7833 ،

 .1رحمدنیفر ،علی« ،بسنرهدی وحدت و انسجدم اسالصی از صاظر آیدت و روایدت فریقین» ،وجلن آسثر وک اف ،سد سهم،
شمدره چهدرم ،زصسندن .7886
 .8سدیت صقدم صعظم رهبری.www.khamenei.ir ،
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 .3ررال امزاا حدعو رالعسو وجیس ن اهنیسیه ن وف ال وکظم اه رن (از ستری نرمافزارهدی صجمهعه نهر) ،تهران ،صؤستسه
پژوهشی فرهاگی انقالب اسالصی ،صرکز تحقیقدت کدص یهتری علهم اسالصی ،بی تد.
 .73واعظزا ه خراستتدنی ،صحمد« ،راههدی تقریب ص اهب استتالصی و وحدت استتالصی» ،وجلن وط لک م اساالور ،تهران
شمدره  ،63تدبسندن .7884
.77

انشتیدر ،علیرضتد« ،همگرایی و تقریب اسالصی بد تحلیل صفدهیم قرآنی «اخهت»« ،وحدت» و «اصت» ر اندیشه اصدم
خمیای(ره) و صقدم صعظم رهبری» ،وجلن ح ن الیت  ،وره سهم ،شمدره ششم ،بهدر ،7838

 .74اعنمد یدن ،علیرضتد« ،تحه وحدت اسالصی ر سیر بیداری اسالصی بد تأکید بر تأثیر انقالب اسالصی ایران»و وجیس ن
وف الم هی عش رظرعن ب داان اسلور یا اردعین او ال وی نر(اه) ر عس اللن و وننان(ودظلنالک لر) ،تهران ،اننشدرات
انقالب اسالصی.7838 ،
 .78علمالهدی ،ستید صحمدحستتین« ،صفههمشتتادستی وحدت و همگرایی استتالصی ر اندیشتته صقدم صعظم رهبری» ،پدیگده
اتالی رسدنی صجمع تقریب ص اهب اسالصی.
 .72انهری ،حسن  ،مرهنگ بزاگ سخ  ،جلد ،8تهران ،اننشدرات س ن.7887 ،
 .75حدفظنید ،صحمدرضتد« ،تحلیل ژئهپلینیکی عهاصل همگرایی و واگرایی ر جهدن استالم» ،مصالن ون وط لک م سا سر
جه ل اسلال ،شمدره  ،4تدبسندن .7837
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 .76قهام ،عبدالعلی ،اصسل س سس و اجر ر س سس ب الیلن ،تهران ،سمت.۶۷۳۱ ،
 .71کد می ،علیاصغر ،رظرعن هیگراعر یا ارابط ب الیلن ،تهران ،اننشدرات قهصس.7813 ،
 .78صدرتین گریفینس ،یارین ون ارابط ب الیلن ر س سس جه ل ،تهران ،نشر نی .7888 ،
 .73فراتی ،عبدالههدب ،اه متر بر لم ر س سس ر جن شه ن س سر وک صر ،قم ،صرکز جهدنی علهم اسالصی.۶۷۳۳ ،
 .43قدسمی ،فرهد  ،اصسل ارابط ب الیلن ،تهران ،نشر صیران.۶۷۳۱ ،
 .47اصیری ،حشمت ،آل م ارابط ب الیلن ،تهران ،اننشدرات هد ی ،بیتد.
انقالب اسالصی.7883 ،
 .48انشتتیدر ،علیرضتتد« ،چدلشهدی جریدنهدی تکفیری و راهکدرهدی صقدبله بد آن از یدگده صقدم صعظم رهبری» ،حبل
المتین ،وره سهم ،شمدره نهم (ویژه اعش) ،زصسندن .7838
 .42انشتیدر ،علیرضد« ،آسیبشادسی جریدنهدی تکفیری از یدگده صقدم صعظم رهبری» ،از وجیس ن وف الم آنگره جه رر
جرع ل ه ن امراطر ر لمف رن اب یعدگ ه لی ن اسلال ،جلد ،5قم ،اراإلعالم لمدرسم اهل البیت (ی).
 )7835 /33 /41( .45بیدندت ر یدار صسمهان نظدم و صیهمدندن کافرانس وحدت اسالصی.
 )7835/35/77( .46بیدندت ر یدار اقشدر ص نلف صر م.
 )7887 /33 /37( .41بیدندت ر خطبههدی نمدز جمعهی تهران.
 )7832/35/46( .48بیدندت ر یدار اعضدی صجمع جهدنی اهل بیت علیهمالسالم و . ...
 )7853 /35 /71( .43بیدندت ر خطبههدی نمدز جمعه تهران.
 )7832/73/38( .83بیدندت ر یدار صسمهان نظدم و صیهمدندن کافرانس وحدت اسالصی.
 )7838 /31 /38( .87پیدم به حجدال بیتاللهالحرام.
 )7817 /36 /42( .84بیدندت ر یدار کدرگزاران نظدم.
 )7868 /31 /42( .88س ارانی ر یدار بد صیهمدندن کافرانس وحدت اسالصی و . ...
 )7885 /35 /71( .82بیدندت ر یدار گروههدی ص نلف صر م. ...
 )7883 /33 /45( .85بیدندت ر یدار بد کدرگزاران نظدم جمههری اسالصی به صادسبت عید سعید فطر.
 )7863 /31 /77( .86س ارانی ر یدار بد گروه کثیری از آزا گدن و اقشدر صر م. ...
 )7832/73/38( .81بیدندت ر یدار صسمهان نظدم و صیهمدندن کافرانس وحدت اسالصی.
 )7833 /34/38( .88بیدندت ربدره بیداری اسالصی(.)www.khamenei.ir
 )7838 /38 /36( .83بیدندت ر یدار صسمهان نظدم و سفرای کشهرهدی اسالصی. ...
 )7868 /34 /38( .23بیدندت ر خطبههدی نمدزجمعه.
 )7814 /34 /48( .27پیدم به حجدال بیتالله الحرام.
 )7835 /33 /36( .24پیدم ر پی حها ث ر ندك شهد ت زائران ر عراق و تود ف قطدر.
 )7868 /38 /83( .28س ارانی ر صراسم بیعت وزیر و کدرکادن وزارت اتالعدت و گروهی از پرسال. ...

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

 .44حدضتری ،علیصحمد ،ارفلب ر اردعیان(و حثر یا ج وکنشان سر ارفلب اسلورو تهران ،پژوهشکده اصدم خمیای و
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 )7868 /32 /45( 4.22س ارانی ر صراسم بیعت روحدنیهن ،صسمهان و اقشدر ص نلف صر م اسندن اصفهدن.
 )7832 /31 /37( .25پیدم به حجدال بیتاللهالحرام.
 )7837 /38 /32( .26پیدم به کاگره عظیم حج.
 )7833 /38 /72( .21پیدم به کاگره عظیم حج.
 )36/32/35( .28بیدندت ر یدار صسمهان نظدم و سفرای کشهرهدی اسالصی.
 )7886 /38 /48( .23بیدندت ر یدار بد کدرگزاران فرهاگی و اجرائی حج.
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 )7887 /74 /32( .53بیدندت ر جمع صر م زاهدان ر اسند یهم آزا ی.
 )7885 /35 /71( .57بیدندت ر یدار گروههدی ص نلف صر م. ...
 )7818/35/73( .54بیدندت ر یدار اصدم جمعه شیراز و جمعی از صسمهان اسندن فدرس.
 )7868/38/78( .58پیدم به صلت شریف ایران ،رتجلیل از اصدم اصت و تدکید بر وحدت . ...
 )7887/31/76 ( .52بیدندت ر یدار شرکت کاادگدن یدز همین وره ی صسدبقدت قرآنی.
ّ
 )63/38/32 ( .55س ارانی ر یدار بد صیهمدندن و شرکتکاادگدن کافرانس جهدنی اهلبیت(علیهمالسالم).
 )7868 /33 /43( .56س ارانی ر یدار بد جمع کثیری از انشگدهیدن و تالب حهزههدی علمیه.
 )7837 /36 /33( .51بیدندت ر شدنز همین اجالس سران جابش عدم تعهد ر تهران.
 )7863 /38 /72( .58س ارانی ر صراسم اولین سدلگر ارتحد حضرت اصدم خمیای(ره).
 )7818 /37 /37( .53بیدندت ر یدار صر م صشهد و زائران حضرت علیبنصهسی الرضد(ی).
 )7863 /38 /76( .63س ارانی ر یدار بد صیهمدندن خدرجی صراسم اولین سدلگر ارتحد اصدم خمیای(ره).
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 )7837 /31 /44( .67بیدندت ر اجنمدی صر م اسفراین.

 )7816 /35 /37( .68بیدندت ر یدار بد صیهمدندن کافرانس وحدت اسالصی. ...
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 )7885 /33 /37( .63بیدندت ر یدار کدرگزاران سدزصدن حج و زیدرت.

 )7816 /33 /78( .64بیدندت ر صراسم گشدیش هشنمین اجالس سران کشهرهدی اسالصی.
 )7813 /37 /36( .68بیدندت ر اجنمدی بزرگ زائران و صجدوران حضرت رضد(ی).
 )7814 /37 /32( .62بیدندت ر یدار صسمهان نظدم ،به صادسبت عید سعید فطر.
 )7838 /36 /76( .65بیدندت ر یدار صسمهان و ستاندرکدران حج یدز هم ذیالقعده .7285
 )7868 /35 /77( .66س ارانی ر یدار بد اعضدی جدصعهی روحدنیت صبدرز و صجمع روحدنیهن صبدرز تهران. ...
 )7833 /77 /47( .61بیدندت ر سدلروز صیال نبیاکرم(ص).

 )7832 /35 /87( .13بیدندت ر یدار صسمهان حج.
 )7832/38/72( .17بیدندت ر صراسم بیست و ششمین سدلگر رحلت اصدم خمیای(ره).
 )7885/5/83( .14بیدندت ر یدار شرکتکاادگدن همدیش کافرانس وحدت اسالصی.
 )7888/34/78 ( .18بیدندت ر یدار کدرگزاران نظدم و صیهمدندن شرکتکااده ر اجالس وحدت.
 )7817 /36 /42( .12بیدندت ر یدار کدرگزاران نظدم. ...
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 )7886 /37 /71( .15بیدندت ر یدار کدرگزاران نظدم.
 )7833/77/73( .16بیدندت ر یدار شرکتکاادگدن ر اجالس جهدنی «جهاندن و بیداری اسالصی».
 )7835/33/47( .11یدار رئیس و اعضدی اصلی تحدلف صلی شیعیدن عراق بد رهبر انقالب.
 )7832/32/41( .18بیدندت ر یدار صسمهان نظدم و سفرای کشهرهدی اسالصی.
 )32/38/72( .13بیدندت ر صراسم بیست و ششمین سدلگر رحلت اصدم خمیای (ره).
 )7881 /74 /72( .83بیدندت ر چهدرصین کافرانس حمدیت از صلت فلسطین.

همگرایی و وحدت رد اندیشه و عمل آیت ّالل خامنهای

 )7833/31/43( .87بیدندت ر جمع روحدنیهن شیعه و اهل سات کرصدنشده.

