
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 رهبری  مطالبه ؛مشارکت عمومی  و همبستگی ملی

 

بدون شک توجه ویژه رهبر معظم انقالب به نامگذاری هر سال گویای خواسته های معظم له پیرامون موضوع  

 است و در حقیقت نامگذاری های سال های اخیر آینه مطالبات مقام معظم رهبری است.

اسهت گویهای حگاسهیت  هعنهوان سهال هسبگهتگل موهل و متهارکت عسهومل نهام گر ته نیز کهه بهه  84سال 

موضوع حضور هسگرایانه مردمهل و بها ههم بهودن آنهان در ههینه ههای ماتوه  سیاسهل  اجتسهاعل اسهت. و 

ش بهه ال الهه اال ا  مهردم را بها آرایه  این هسان خواسته ای اسهت کهه اسهالم بها شهرر شهعار توحیهد در  اله 

 م به  الر و رستگاری دعوت کرده است.اتیاد و انگجا

پیامبر گرامل اسالم برای ایجاد هسبگتگل مول و حضور مردمل در دوران نبوت خود با انجام کارهای مقطعل و  

کوتاه مدت  و نیز با برنامه ریزی های کالن در دراز مدت به این اهل اساسل توجه خاص داشته و امت اسالمل  

 حضور منگجم در هینه های مورد نیاز دعوت  رمودند.   را در پرتوی این تعویسات به

خواستند و تالش خود را در راه ایجاد   هسان اهول که ماالفان ادیان توحیدی پیوسته با آن به مبارزه برمل

 شکاف و تفر ه اجتساعل به خرج مل دادند  هسانگونه که در  رآن با اشاره به سیاست های  رعون مل  رماید:

حْیِی نِسَاءَهُْم إِنَّهُ  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِی األرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعُِف َطائِفَةً مِنْهُْم یُذَبِِّحُ أَبْنَاءَهُْم وَیَسْتَ

 1کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ  

و اختالف ا کند    کبر و گردنکتل آغاز کرد و میان اهل آن سرزمین تفر هر( مص)هسانا  رعون در زمین »

که مبادا به ظهور موسل  )کتت کرد  پگرانتان را مل را سات ضعی  و ذلیل مل (اسراییلبنل )ها ای از آن شایفه 

اندیش   هسانا  رعون مردی بگیار مفگد و بد  .(که به خدمت پردازند )گذاشت و زنانتان را زنده مل  ( درت یابند 

 .« بود
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روش را در مگیر ایجاد الفت و یگانگل جوامع بتری بکار مل بگتند و هسانگونه  الهل بهترین سیره و  اما پیامبران

 که از رسول مکرم اسالم)ص( نقل است :  

 2«يُفَرِّقُهُْم  لَا وَ يُؤَلِّفُهُْم وَ  يَعْنِیهِ فِیمَا إِلَّا لِسَانَهُ   يَخْزُنُ (ص ) اللَّهِ رَسُولُ کَانَ  »

پیامبر پیوسته در مگیر انگجام و الفت جامعه گام بر مل داشت و هرگز راضل به دو گانگل و تفر ه در جامعه  

نبود و بر هسین اساس بود که عسال مردم را به هسبگتگل وپیوستگل دعوت مل  رمود و با شعار هسه )و نه هسه  

وزانه خود با مردم هسبگتگل و وحدت را به  با من( آینده روشن را برای بتریت ترسیم مل کرد. او در برخورد ر

 . موختآمل  نانآ

 مدت رسول خدا )ص( برای ايجاد  همبستگی  هبرنامه کوتا

 بر راری عقد اخوت و برادری میان مگوسانان   .1

بدون شک این عقد اخوت )آنگونه که از تاریخ روشن مل شود( عامل مؤثر در ایجاد زمینه وحدت و  

مگوسانان اعم از مهاجرین و انصار را به وجود آورد تا جایل که برخل از مگوسانان تسامل  یکپارچگل بین 

 دارایل خود را با برادر دینل تقگیم کردند. 

بر راری هوح و آشتل بین دو  بیوه مهم و گگترده آن زمان به نام های »اوس« و »خزرج« که هر یک   .2

داشتند و بر اساس شواهد تاریال بیش از یکصد سال در  ده ها خاندان را تیت سیطره و پوشش خود 

 حال نزاع و خونریزی بودند.

ها که نساد تفر ه و گگگت جامعه بتری شبه جزیره العرب به شسار   شکگتن و از بین بردن بت  .3

ها و مواد خوراکل که هر دسته و گروه و چه بگا هر خانواده ای برای   آمدند  هسان سنگ ها و چوبمل 

 یده بودند وآنها را عبادت مل کردند.خود تراش 

ضرار که به اسم دین گرایل اما با انگیزه ایجاد شکاف و تفر ه در امت اسالمل به   خراب کردن مگجد  .4

 وجود آمده بود. 

وناگون جسعیتل و حتل از شهرها و بالد دور دست بدان معنا که ا زودن  گ تتکیل امت اسالمل از ا تار  .5

کنار مگتسندان  ا رادی چون سوسان  ارسل از ایرانیان ههی  رومل از رومیان  و  بر حضور متسکنان در 
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بالل حبتل از آ ریقاییان در کنار امت عرب و در زیر یک چتر توحیدی به رهبری پیامبر )ص( به انجام  

 وظیفه مل پرداختند.

 

 برنامه های کالن و دراز مدت پیامبر )ص(برای ایجاد همبستگی 

 ت متترک در تسامل آحاد امت اسالمل در  ال  آیات  رآنل به مانند:ایجاد حس مگئولی .1

 3...« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِِّ وَالتَّقْوَى وَال تَعَاوَنُوا عَلَى اإلثِْم وَالْعُدْوَانِ»...

 هسکارىراه نیکى و پرهیزگارى با هم تعاون کنید! و )هرگز( در راه گناه و تعدى   و )هسواره( در  ترجسه:»

 «!ننسایید 

 4« کُنْتُْم خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»

)چه اینکه( امر به معروف و نهى از   ;اند شسا بهترین امتى بودید که به سود انگانها آ ریده شده  ترجسه: 

 . کنید منکر مى 

 5ر« مَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَوَلْتَکُنْ مِنْکُْم أُ»

 باید از میان شسا  جسعى دعوت به نیکى  و امر به معروف و نهى از منکر کنند!  ترجسه:

 و نیز در  ال  گفتار و سانان خویش مانند: 

 6رعیِّته« »کُلُّکم راعٍ کُلُّکم مَسئولٌ عن 

 .ترجسه:هسه شسا نگهبانید و هسه شسا نگبت به آنچه که نگهبانید مگئولیت دارید 

احیای شعار توحید در زبان و عسل برای مقابوه با شرک و تفر ه  هسان شعاری که تبوور آن کوسه شیبه   .2

سرلوحه امت خود  است و پیامبر )ص( آن را برای رسیدن به وحدت کوسه و هسبگتگل  »ال اله اال هللا«

  رار داده اند.

تتریح و ایجاد احکامل که مردم را با احگاس الفت و هسبگتگل در کنار هم  رار مل دهد و آنان را در   .3

ن    ال  یکرنگل به مجتسع های عسومل دعوت مل کند. احکامل مانند نسازهای جساعت  جسعه  عیدی

 حج و تاکید بر حضور در این اجتساعات.
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در عرهه های  انونل و برتری نداشتن هیچ یک از مگوسانان بر دیگری؛ تا آنجا که بر  برابری هسگان  .4

اساس نقل پاره ای از متون و روایات پیامبر)ص(  رمودند: به خدایل که جان من در دست اوست اگر  

 دخترم  اشسه هم سر ت کند دست او را  طع خواهم کرد. 

 

 عمومیراهکار های رسیدن به همبستگی ملی و مشارکت 

( به دنبال آن بوده و هگتند  تنها شعار  84رهبری )بر اساس تعیین نام سال مقام معظم بل گسان آنچه را که 

نبوده و ناواهد بود چرا که این هسبگتگل بدون نسود خارجل و عینل آن و در  هسبگتگل و متارکت عسومل 

  ال  شعار و حتل تئوری ذره ای ثسر باش ناواهد بود. 

باورند که این شعار مل بایگت هدف   اگر پیوسته بر اهل متارکت و هسبگتگل تاکید دارند  بر اینمعظم له 

 ر تاری مگئوالن نظام اسالمل و آحاد امت خدا جوی باشد.

 بر هسین اساس است که مل بایگت به دنبال شناخت راهکارهای عوسل در این زمینه بود.

آ رین باشد  شمگیر ایجاد متارکت عسومل و هسبگتگل مول نق به نظر مل رسد عوامل گوناگونل مل تواند در

 اشاره مل شود: ونه ای گذرا و ماتصر ر این مقال به برخل از آنها به گ که د

 حرکت نابگان  کری و  رهنگل در زمینه تولید میصوالت  رهنگل با رویکرد هسبگتگل و متارکت.  .1

 گروه های سیاسل .  تنظیم روابط هییح بین احزاب و تتکوها و جریان ها و  .2

ای   بیوه ا تصادی چونان شاصیت های  ومل و   های اجتساعل وگیری جهت دار از هاحبان مو عیتبهره .3

 و هاح  نفوذان اهناف. 

 ایجاد حس مگئولیت متترک توسط روحانیت به ویژه امامان میترم جسعه.  .4

 رخورد با مفاسد اجتساعل.وسات مردم و احیای کامل حقوق عامه و نیز برسیدگل  اشع و سریع به تظ   .5

 رسیدگل به امور مردم و جو  رضایت عسومل از سوی  وای میترم مجریه  مقننه و  ضائیه  .6

 بر شرف شدن  اهوه های زیاد شبقاتل در بعد در آمدها.  .7

 توزیع و تعدیل امکانات منطقه ای در کتور عزیزمان ایران. .8

 انتااب مگئوالن بر اساس لیا ت و شایگتگل. .9

 های کالن جامعه  تداوم هسراه با اثبات مدیریت.  10

 .ایجاد زمینه مهرورزی و میبت در بین ا تار جامعه. 11



 .ترویج  رهنگ متارکت در  البل نوین و با میوری اهول اسالمل  12

ظهور خود نیازمند  و نند هسبگتگل و متارکت برای بروز االزم به ذکر است که هسانگونه که هر پدیده ای م

ها و   های اساسل را مل شوبد و بر هسین پایه اگر آ ت  امل است در بقاء و تداوم نیز مرا بت عول و عو

دچار تهدید جدی خواهد شد و به   های هسبگتگل در جامعه ای مورد توجه و شناخت  رار نگیرد  هرا  آسی 

  ول خواهد گرایید. ا

 والگالم                                                                        

 امام جسعه باش مرکزی یزد                                                                     

 سید میسد کاظم مدرسل                                                                      

 

 

 


