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تعالیباسمه

 «قیام حسینی در برابر جاهلیت اُولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مُدرن»
 

 مبحث دوازدهم



پمیرر و همم طااغیرمعصومین،  علم فاصله عظیمی دارد. در واقع معصومین )ع( صوم با علم حضراتعلم غیرمعشد که  بیان
درک  می کند و بعمد از ممدتی بمه طاما بمودن   ن را درکمالبی  رعنی غیرمعصوم طیلی از اوقاتالحصول است.  تدررجی هم
رما مامالبی بمرای  نمان  طبمر بمود کند که سابقا از  نها بی ی به معارف جدردی دست پیدا میزندگ در طول برد. همچنین می پی

اما علم  حضرات معصمومین از هممان ابامدا بمانتررن درجمه رشمد و  !کند که قبال در نهارت اجمال و ابهام بود تفصیل پیدا می
علم گیشاه و حال و  رنمد  را بمه تفضمل رعنی « علم ما کان و ما رکون»تکامل را دارد، هماناور که در دعای ندبه می طوانیم: 

 مباحم لیا هماناور که در  تر شود. تر و روشن ت که با گیر زمان دقیقارناور نیس طایار دارند. علم  نها طاا ندارد والهی در ا
عقالنیت   داری به دست پرچم درن با  غاز غیبت  کبری، عقالنی است و ، از سنخ امور رات در دور  دوم تاررخ ،شد بیانگیشاه 

افاد که سیر رشد تدررجی  ن بیان شد. در دور  اول از  ( و فقهای عظام شیعه( میعج)عصر ولیغیرمعصوم )نواب عام حضرت 
ها و فشارها به حفظ و ضبط و تنظیم و تبورب روارمات هممت  رغم سیل عظیم دشمنی ارن سیر تحولی، فقهای عظام شیعه علی

رفت م بماز  هم فراتر می از چند هزار حدر  علماء در  ن زمان به میزان حفظ روارات م که بودن   گماشاند. در همین راساا، عالم
 در ساح  قو  حافظه بود.  ، بیشار ن زمان گشت و بروز و ظهور عقالنیت در می

 ینمورنها و فروعمات  شکل گرفت زررا پرسش «علم اصول» با تولید و تدورن عقالنیت  نواب عام، مرحله بعدی در سیر تکامل
کمه دقمت و پیچیمدگی بکاررفامه در  طور . برای مثال، همانپاسخی برای  ن نبود ،رواراتدر با نگا  ساد  و عرفی که  مارح شد

 در موضوع فهم ،بیند، مشاهد  کندبه انسان کمک می کند تا  ن اموری را که با چشم  سر نمی توانست ب ساطت میکروسکوپ،
 سماطت تما تمر توان ابزاری دقیق له بگیررم، میو غیرتخصصی فاص از فهم  ساد  و عرفی توان گفت اگر از  رات و روارات نیز می

غیرمعصموم عقالنیمت  ،«علمم اصمول»از طررمق  موجود در قر ن و روارات فهم شود. رعنمیساوح و عمق  بیشاری از معارف 
ی ساطت علم اصول و تعمیق در فهم از درن،  ن  و فهم مرادات  نان تقرب پیدا کند. نایجه علم  حضرات معصومینتواند به  می

 د.ش مالت و نماز و روز  و حج و فروعات  نها مشخص میدر موضوعات مخالف اعم از ازدواج و معا وظیفه هر فردی  بود که
حامما دارای سمیر   معصموم عقالنیت  غیر شود، زررا عقالنیت  غیرمعصوم محسوب می لقدم  دوم در سیر تکام مرحله، ارن الباه

علمم   ،چیزی که در نهارت  طود قرار دارد و همه بارد در برابر  ن طاضع باشند و بگورند بمانتر از ارمن نیسمت رشد است و تنها
طود را به علم  معصموم  ،قدم به قدم و تواند انجام دهد ارن است که دائما غیر معصوم می کاری که عقالنیتلیا معصوم است. 

ادامه بیابد، باز  هم بهشت و برزخ در عالم حای ارن روند و تکامل پیدا کند غیرمعصوم علم هم که هر چقدر گرچهنزدرک کند. 
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دح و توصیف کنم، باز هر چقدر شما را م رعنی« کنهکمموالی کیف أصف حسَن ثنائکم و نأبلغ من المدح »بارد بگورد:  هم
 کنم!  دست پیدا نمی شما و علم شمامعرفت هم به مناها و عمق  

انحراف در درن اسمت.  ، طارناک وبرطی گفاند ارن کار در فهم از  رات و روارات، «علم اصول فقه» بکارگیریالباه با تولید و 
بمرای  بارمد همر کسمی  وری شد  بود و در کاب حدرثی جمع بود که یهمان  رات و روارات داری در نظر  نها، و درن چرا که درن

نزد طود به  رات و روارمات  علم اصول را بمثابه اضافه کردن  چیزی از د  ازفه طود به  نها رجوع می کرد. لیا اسافافهمیدن  وظی
کمه  و ارن فهم  غیرمعصوم از  رات و روارات بمود بودن  پیرر ، تکاملچیزی که  نها نسبت به  ن غفلت داشانداما . کردند تلقی می

ی دسماگا  طییمان در  دهد. بله، زمانی کمه هجممه مندی و دقت فهم را افزارش می ساطت رک ابزار برای فهم مان، اتفاقا قاعد 
شود، توقعی از فقهمای عظمام جمز حفمظ روارمات نیسمت و فهمم  عرفمی و  بیت طالصه می بردن روارات اهل تالش برای از بین

رمک طمرف و علمای اهل سنت از  های جدرد بر فقه شیعه توسط گیری هجمه با شکل ما. اکند غیرتخصصی از درن کفارت می
توان به هممان  ، نمیجدرد که با نگا  عرفی در روارات پاسخی برای  نها وجود ندارد از طرف درگر ارجاد موضوعات و سوانت

نواب عام  حضرت  ! با گیشت زمان و اصرارحمالت  بزرگ تنها گیاشتعرفی گیشاه بسند  کرد و امت شیعه را در برابر  ن  فهم
، و انحرافاتی از قبیل قیاس و اساحسان و... شیعه در برابر فقه اهل تسنن و مشاهد  صیانت  فقه« م اصول فقهتولید عل»)عج( بر 

 ن، فهممزائل شد و مشمی اصمولیون بمه پمیررش رسمید کمه نایجمه  تدررجا  م به اطباررون مشهور بودندکه  م مخالفت   ن افراد
  از درن و تعیین تکلیف افراد و مکلفین بود. تخصصی

که تحونت ارجاد شد  در غرب، موجب شد تا جامعه شیعه و نواب عام برای حفظ امت درنمی، در  ارن روند ادامه داشت تا ارن
« از سملانای بمه مشمروطهتیییر نظام سیاسی »اگر  رت الله شیخ فضل الله نوری در مقابل  برابر موضوعات عینی قرار بگیرند. 

اگر  قرار گرفت و« قوانین  غیراسالمی بتصور»قرار گرفت؛ اگر  رت الله مدرس در اناخابات مجلس ورود پیدا کرد و در مقابل  
 ای بمه نمام جانبه و پیچید  هی، با مقوله همه رت الله کاشانی رئیس قو  مقننه شد؛ اما حضرت امام با پیروزی علیه رژرم سامشا

رعنی فهمم  از درمن قرار گرفت. بعد از پیروزی نهضت نیز فرمود که انقالب ما برای اجرای احکام اسالم بود. « رت  کشورمدرر»
  را افراد بارد درن را محقمق کننمدخ طیمر،اما طواهیم  نها را محقق کنیم.  می ها مشخص است و اآلن احکام  رساله انجام شد  و

اهد احکام را محقق کند. پمس طو ارگان ها و روابط و مناسباتش می رک نظام با تمام قوای سه گانه و ساطاارها و نهادها و بلکه
رمک  تحقمق  درمن در سماح»بمه « رن برای مکلففهم  د»از  پس از پیروزی انقالب، اماحان  نواب عام حضرت )عج( موضوع

 تبدرل شد.« نظام

. حکم محرم و نامحرم قط کافی است نظام  ن را محقق کندف و ها  مد  است حکم ربا در رساله  مم مثال شد که ابادائا تصور می
تا فرزندان طوبی پرورش پیدا  ن را انجام دهند! اعاقادات را به فرزندان در مدارس  موزش دهند  فقط بارد ها رسانهو وجود دارد 

را در قرن  بیست و رک محقق کنیم؛  طواهیم احکام غافل از ارنکه می کردرم مسائل به همین سادگی است. یابادا گمان م کنند.
های حیمات حماکم  بر همه عرصمه های مخالف، های بسیار زراد و فاح عقبه ه جاهلیت  مدرن پس از رراضتدر زمانی ک رعنی



3 
 

احکام ثانورمه تمسمک شد  است. برطی ماوجه شدند که موانعی عینی و طارجی برای تحقق احکام وجود دارد و به اضارار و 
گوشمت می تواند از  ،به حکم  ثانوره و برای نجات از مرگ و انسانی که در بیابان گرفاار شد  و غیاری ندارد بخورد مثل کردند.

 طر عمر از مردار تییره کند بلکه وقای از بیابان  تا تواند می مردار تییره کند. اما ارن حکم به ارن معنا نیست که چنین شخصی
بارد موقت باشد. اما چیمزی  ،بارد از غیای حالل بخورد! لیا حکم  ثانوره که به تبع  شرائط اضارار بوجود می  رد ،ی رافترهار

که موضوعات اضاراری نیز دائمما بیشمار و بیشمار  تداوم اضارارها و عدم رفع  نها بود عالو  بر ارنکه انقالب با  ن مواجه شد 
ارم! لیا  ن احکام ثانوره که قمرار بمود  سعت  موضوعات  رک نظام مواجه شد روشن شد که با اضارارهاری به و رعنی . شدند می

  1جامعه حضور دارد! های حل کند اآلن در تمام عرصهاضارارهای موقت و اساثناری را 

مخالف های  وجود افرادی در رد  یلممکن است گفاه شود ارن موانعی که در برابر تحقق درن و اجرای احکام وجود دارد، به دل
اگمر  اند و طلبی و مال حرام و شد  تقواری، دچار قدرت با بیبعضًا  ند وندار را است که حساسیت  نزم به احکام اسالم مدرررای

تمام مشکالت  ،بجای  ن افراد نانرق، افراد میهبی و با تقوا و بسیجی و اهل روضه و نماز و روز  و طمس و... بر سر کار بیارند
هبی و مسجدی و روحمانیون جماعات انقالبی و می . ماأسفانه ارن طرز  نگا  و تحلیل بر بخش عظیمی ازنظام حل طواهد شد

اما بارد توجه داشت که چنین تحلیلی ناشی از  ن است که روابط مدرررای در عصر جدرد به درسای فهم نشمد  و  حاکم است.
سمانس در جررمان بمود  اسمت. رعنمی در گیشماه، نظمام فاه، روابط مدرررای است که پیش از رن نچه مبنای ارن تحلیل قرار گر

بما ارعماب و تهدرمد و تمرس و  ،کردنمد تبعیت نمی بود و اگر مردم از شا  داروغه و جالد و... مبانیو  مدرررای بر پادشا  و وزرر
پیررش فرمان مجبمور  مردم را به ،طشونت و مجازات و اعدام و شکنجه طانواد  و گرفان  قوت نرموت و به  تش زدن طانه و...

ت و در اموری بسیار ُطردتر از مدرررت جامعه نیز کاری ساد  بود. اما اآلن ارنچنین نیس ، ن زمان کردند و شیو  مدرررت در می
ای برای طمودش بسمازد ابامدا بارمد  اگر امروز شخصی بخواهد طانه نمونه،به طور  رود. های مخالف پیش نمی ون تخصصبد

س تاریدره ناظر ساز ، ناظر معماری، ناظر برق و ناظر تأسیسمات را داشماه باشمد و بعمد از  ن بارمد مجوز شهرداری بگیرد. سپ

                                                           
ارنها مباال به مشکلی هساند که اطبماررون گفاید کجاستخ!  عد  ای ماحجر هم در ارن میان، انقالب را به ررشخند گرفاند که  ن اسالمی که می.  1

طواهنمد ظرفیمت جدرمدی کمه در  کننمد و نمی داری تنسمک می علم اصول به  ن دچار شدند و  ن ارن است که بر ظرفیت قبلی  درمندر هنگام تولید 
 داری رعنی عمل افراد به احکام فقهی و هر چیزی بیش از ارن، موجب انحراف و الاقاط در درن است. و معاقدند که درن داری ارجاد شد  بپیررند درن

تحقق احکام  پس از انقالب قابمل مقارسمه بما قبمل از انقمالب نیسمت! گسمارش  د   ن است که هم کیفیت و هم کمیتالی به ارن عالباه پاسخ اجم
ها و... گورای ارن مالب اسمت.  و طیرره ها شت موالید و وفیات ائمه و اعاکافها و گرامیدا ها و فاطمیه ها و رمضان ها و محرم مساجد و نمازجمعه

دشمنان اهل بیت است، به چند مجلس روضمه زنانمه در قم که مرکز  تبری نسبت به  لس  فاطمیه قبل از انقالب در شهربزرگان، مجاطبق نقل برطی 
گیرند،  را منصفانه به احکامی که پس از انقالب محقمق شمد  و  وردهای  ن را غافالنه به سخر  میها محدود بود. لیا کسانی که انقالب و دساا طانه

گیشماه توضمیح داد  شمد کمه  مباحم کنندخ! گیشاه از ارنکمه در  م اجرا نشد  را در بوق و کرنا میاندخ! را فقط احکا اه است، دقت کرد گسارش راف
پیش برود و در مقابل کفر و جاهلیت مدرن، « پرساش اجاماعی طدای ماعال»ساح  انقالب و جمهوری اسالمی پیش از تحقق احکام، توانساه در

 برای اعاقادات  درنی امنیت ارجاد کرد  است.  امنیت ارجاد کند؛« ح  امت و جامعهحید در ساکلمه تو»برای 
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، سرامیک، گچبری و...( را بکار بگیرد تا طانه را بسازد و  ن را بمه محلمی کشی های مخالف )مانند لوله چندرن نفر با تخصص
فقط کافی بود طاک و کا  و  ب را  ،طواست طانه بسازد اگر در گیشاه کسی می قابل سکونت تبدرل کند. ارن در حالی است که

بسازند. اما اآلن شما هر چقمدر همم را  از اقوام که تخصصی طاصی نداشاند، طانهبا هم مخلوط کند و با کمک سه چهار نفر 
بسمیاری  طواهد طانه طودم را بسازم، قوانین و مجوزهمای م میطواهم هر گونه که دل داشاه باشید که با پول  طودم می که اصرار

پانزد  تخصص قابل تحقمق  ،سازی با ترکیب  د  حاضر رک نیازمندی ساد  چون طانه مانع شما طواهد شد. به عبارتی در عصر
و  همای پیچیمد  رد، ارن امر منوط به همکماری تخصمصاکی ساد  مثل پفک بخرت. اگر بخواهید برای فرزند طود رک طوراس

. حال که بمرای ی و اقاصادی و... طواهد بودو مدرر بازرگان بندی و صنعای، بساه یطراح مخالفی چون ماخصص مواد غیاری،
پمس  ،های بسمیاری عبمور کمرد اک و حمل ونقل و... بارد از تخصصپوشتهیه نیازهای ساد  زندگی اعم از مسکن و طوراک و 

کارهما بمه « اگر از فرمان تبعیت کنید، هدف محقق طواهد شد»با شیو  مدرررای  « ادار  کشور»توان گفت در عرصه  چگونه می
ای کمه  حال در عرصمه کند. رداری با لودر  ن را طراب میشه ،سازی تخلف کنید خ! شما اگر اندکی از قوانین طانهسامان برسد

و جنگ و  ها و حمل و نقل و  موزش کودکان و بزرگسانن ها و جاد  ها و کارطانه ها و بیمارساان ها و مدرسه نقشه شهرها و پارک
خ! لیا تفقه فقهای عظام «فرمان دادند پس محقق طواهد شد»ساد  گفت: توان با نگا   چاور می ،شود درپلماسی و ... معین می

کمه ؛11درمن در سماح نظمام در قمرن  تحقق »: شود ید در عصر غیبت، به ارن موضوع  اماحان میه بعنوان پرچمداران توحشیع
با ارن توضیح، معنای ارن روارت شررف دربار  علممای  «.است های مخالف ، وابساه به ترکیب  تخصصانجام هر کاری در  ن

رسد حکمت ارن تعبیر  ن است که انبیماء  به نظر می«. انبیاء بنی اسرائیل علماء امای افضل من»تر طواهد شد که:  روشنشیعه 
اسرائیل، علم  الهی را از طررق وحی دررافت می کردند و وظیفه طود در مقابل دساگا  کفر و نفاق را با تکیه به علم الهی و  بنی

جامعه شیعه را از  رات و روارات اسانباط کننمد.  شدند! اما فقهای شیعه بارد با عقالنیت  طودشان، وظیفه طااناپیرر ماوجه می
را اصالح کنند. هماناور که نهضت مشروطه مشمروعه و نهضمت  بعد از اسانباط نیز بارد  زمون و طاا کنند و دوبار  فهم  طود

 ه سمارراگر چه در قله ارمان نسبت بفقهای عظام شیعه م طورد! چرا که بخشی از عقالنیت   ملی شدن صنعت نفت شکست می
کفمر و  غیرمعصوم با هجمه دسماگا  د. به عبارت درگر رشد  عقالنیترس از طررق   زمون و طاا به رشد می رار دارد مق مومنین

، دچار اضارار با مشاهد  ارن اماحان جدرد و برای عبور از  ن عصر نائب عام حضرت ولی می شود ونفاق بر امت درنی شروع 
تررن  موضوع اماحان  با مشاهد  اضارار او در اصلی معصوم پنا  می برد و امام زمان ، به عقالنیتمی شود و به تبع  ارن اضارار

 کنند. او را امداد میعقالنیت جامعه شیعه، 

و روش ادار  علمی کشورها در قرن بیسام توجه شود، معلموم طواهمد شمد کمه دسمایابی « مدل ادار »پس هنگامی که به مقوله 
کنیم تخصص  گمان می ! مااند های شدردی را تحمل کرد  دلیل نیست و اهل دنیا رراضت ردهای بزرگ بیبشررت به ارن دسااو

ررن ت تررن و پیچید  کنیم اما واقعیت  ن است که سخت و پیچیدگی، فقط مربوط به کانهاری است که روزمر  از  نها اسافاد  می
به  کشورها انجام می شود! رعنی برای ادار  کشور و تامین نیازهای مردم،ی  های برنامه و بودجه معادنت و محاسبات در سازمان

های هر کشور، اعم از را  و ساطامان و حمل و نقل و ترافیک و پارانه ها و ارتباطات و مخابرات و بهداشت و  تعداد  وزارت طانه
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ید  وجود دارد که بارد هممه  نهما را بما همم های پیچ نفت و درپلماسی و دفاع و... تخصصدرمان و انرژی و  ب و برق و گاز و 
در بلکمه تواند رک کار انجام دهمد!  یست که در رک زمان  واحد، فقط میرک فرد ن در واقع رفاار رک نظام مانندهماهنگ کرد. 

   به نمامرک علم  بسیار پیچید ر را همزمان و هماهنگ انجام دهند که ارن کار بدونها هزار کا ها بارد د  حکومت ،عصر حاضر
طمواهیم  د، ما که ممیشو ز ارن علوم پیچید  اسافاد  میا ممکن نیست. حال که در مدرررت جوامع امروزی« مدل ادار  کشور»

به حکومت رسید  است و بمه ناچمار  به ارن واقعیت توجه نکنیمخ! اگر جامعه شیعه توانیم ،  را میاحکام را در جامعه پیاد  کنیم
مدل  ادار  برای اجرای احکام اسالم کشش و تواناری دارد  ، بارد بفهمد که ارنکند میار  کشورش اسافاد  بارد از  ن مدل برای اد

را نهخ! درنداری ما در عصر حاضر به ارن سوال وابساه است! هر چقدر احکام و احادر  و روارمات و اطمالق از معمارف اهمل 
ق نمورانی را رتواند ارن حقما ارن ماشین و ابزار  ادار  کشور است که میج نهارت امر در عالم طار ،)ع( در منابر طواند  شودتبی

بمه  نسمبت به عهدمانما توان گفت  می محقق کند را در برابر  ن مانع ارجاد کند. بدون تعیین تکلیف  ارن ابزار علمی و پیچید ،
همه را  به همین دلیل نشد ومحقق را تکرار کنیم و  طر کار بگوریم  اگر هر روز ارن معارف اباعبدالله الحسین )ع( وفا کردرمخ!

! اگمر ارم ارم و در انجمام وظیفمه، بمیل جهمد کمرد  ، انصاف را رعارت کرد تحقیر کنیم که ای مردم شما به احکام عمل نکردرد
و  وفای عهمد بمه ارشمانبرای  ،  استقیام کرد ممبه  ن معناری که توضیح دادرم  مماباعبدالله الحسین برای حفظ و تحقق اسالم 

قضاوت عجوننه نکنیم! بارد درمد ارمن ابمزاری کمه  در تحلیل موانع، چیست و اسالم ببینیم مانع  تحققبارد  تحقق  رمان ارشان
ر رأس هر کسی دق الهی داردخ زررا کنند چه نسبای با اسالم و احکام درن و اعاقادات و اطال وسیله  ن تمام دنیا را مدرررت میب

ممدل ادار  »گیمرد  ای کمه در برابمر او قمرار ممی تررن و بانتررن و مهماررن مسملله ، اولین و اصلیحاکمیت  رک نظام قرار بگیرد
بودجه و نیروی انسانی  به هرکدام بارد چقدر گورد به هر کدام از موضوعات به چه میزان بهاء بدهید! است. ارن مدل می« کشور

هاری را بارد برداشت! تقدم و تأطر  نها بمه چمه صمورت  ی باشد! برای رسیدن به  ن چه گامتخصیص داد! هدف کشور چه چیز
نکند کشورش دچار هرج و مرج می شود. اگر ناوانسمت نیازهمای ممردم را سماماندهی  ابزار توجه نکه به ار هر کسی لیا است!

و زرردسماان بمه دنبمال فرممان او داد و وزرر و والمی و داروغمه  نند! گیشت زمانی که شا  دساور میک نار میمردم او را برک ،کند
طواهیم مسائل نظام اسالمی و  اه است و ماأسفانه برطی از ما میکه مربوط به هزاران سال گیش است مدرررایارن دوردند!  می

 ،شود که نیازهای شخصی طودمان مارح میبر ارن اساس حل کنیم! وقای  تحقق اسالم بعنوان  رمان اباعبدالله الحسین )ع( را
اما در تحلیل موانع تحقق اسالم، بمه وضمعیت همزار سماله گیشماه اتکما  کنیم دردتررن وسیله و ماشین را طلب میبهاررن و ج

ود رکمی از ابزارهمای اصملی  اهداف و احکام الهمی را محقمق کنمد و طم تواند نمی معلوم شود که مدل ادار  غربی اگر کنیم! می
شود و را با ارن محاسبات مادی مأنوس  نیز را طلع سالح می معاقد مدرر مادرن و جاهلیت و کفر مدرن است، روشن است که

ی رسمید، تصممیم گرفمت عمد  ای از همکماران نخسمت وزرمروقای بمه نقل است که شهید رجاری )ر (  کند. شد  و تیییر می
برطمی  وتی و لیبرالمی  نجما را تیییمر دهمد م موزش و پرورش به نخست وزرری بیاورد تا فضای طاغاللهی طودش را در  حزب

معاون  ممالی اداری و  م اما تصورشان ارن است که نخست وزرر مثل  شا  است که هر دساوری بدهد همه بارد  ن را انجام دهند
بارمد از فمالن  در ارمن قسممت، کاری ممکن نیست. چون مدرران طرح و برنامه و... با ارائه قوانین به ارشان فهماندند که چنین
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بارمد رک قانون  ساد  در گزرنش مدرران است، حال  باشند که ارنها نیساند. ارن وضع درجه و مدرک و سابقه کار و ... برطوردار
بمرای  ماعمددی را و قیود چقدر پیچید  است و الزامات ،های حاکمیت را با هم هماهنگ می کند درد که ابزاری که تمام عرصه

 گیارد. اجرا پیش پای شما می

نمماز و روز   گوریم حکمم گا  به مردم می به عنوان مثال، .دهد پرورش اجاماعی  مردم را شکل می بسار« ادار  کشورمدل »لیا  
! بجمای حسمد نورزرمدبه امور همدرگر لهی ارن است که شما ارن است، راد بگیررد و انجام دهید! را بگوریم ای مردم اطالق ا

حرص، قانع باشید! اما گا  در اردوهای فرهنگی، نوجوانان را با سفر زرارتی و اردو و تفررح و فوتبمال و گعمد  همای دوسماانه و 
یز به ن« مدل ادار  کشور» حال .سازرم کرد  و بسار پرورش درنی می مند کم کم به درن و احکام درن عالقه ،کارهای روانیسارر 

سازد که چه چیزهاری بارد  وبیخ و تشورق برای مردم وجدان میسازد. با ت ی تمام مردم کشور، بسار پرورش میهمین صورت برا
 اگمر ضممن  طمدمت ببینمد و ان گر بارمد  مموزشکار  رد، ! وقای تکنولوژی جدرد میباشدبرای شما مهم باشد و چه چیزهاری ن

گورمد  کمارگر ممی«! تعدرل نیمرو»؛ به اسم  کنند ود مالوبش نرسد  نها را اطراج میگزار به س کارگرها طوب کار نکنند و سرماره
شود؛ پس  ازنخواهد گشت و کارطانه تعایل میها افزارش پیدا کند سود سرماره ب گورد اگر حقوق حقوقم کم است. کارفرما می

 ر برای  نها بساردهد و با ارن کا قرار می تحقق در عالم طارجرا در مقابل الزامات  مردم در واقع مدل ادار ، حرف نزن و کار کن! 
،  نگا  بسار پرورش اجاماعی کفر میز طواهد شد مادی باشد سازد! حان اگر مدل ادار  کشور مباال به دنیاپرسای و پرورشی می

مشمکالت و ناهنجاررهمای ای  توانمد باعم  حمل ررشمه کند و صالحیت فردی ممدرران، نمی اثر می را بی «نصیحت به افراد»و 
 ارم. در مقابل اماحان بزرگی قرار گرفاه پسموجود شود. 


