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تعالیباسمه

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

 سیزدهممبحث 



و یک  در  ودکدانی  این ادعا تنها یک  شکرار ، ادامه قیام عاشوراست اماانقالب اسالمی ، روشن شد کهمباحث قبلیدر سیر 
چرا ککه اباعبداللکه الحسکین  کند. نیست بلکه درکی تحلیلی و استداللی از دنس فلسفه تاریخ الهی، این حقیقت را اثبات می

ک که یزید قصد آن را داشت ک قیام ککرد ککه ینکین شکرار  در  امت اسالمی به کفِر دلی بازگشت برای دلوگیری ازالسالم  علیه
سالمی به کفِر دلی قیام کردنکد  بکا ایکن برای فقهای ما حادث شد و برای دلوگیری از بازگشت امت ا سال گذشته صدوپنجاه
ی از دکنِس  ای به خود گرفته است. وقتی ایکن حرککت آزکاز شکد در دوران ما شکِل مدرن و پیچیده کفِر دلی تفاوت که و سکدی

بکر  ، یجنه سیاسکی و ناکامی و امنیتکیا در اولین برخوردآنه ،خوایی در برابر دنیاپرستی مدرن ایجاد شد خداخوایی و آخرت
الهی به ینراه مردم ایران موفق شدند ایکن  که حضرت امام )ره( با چه عقالنیت بیان شدپیش گرفتند و  را در دنهوری اسالمی

یای  حل چالش ،رار داریمیا را دفع کنند و ناام را به مرحله تثبیت سیاسی برسانند. اما آن چیزی که امروز در مقابل آن ق یجنه
نِگ فرینگکی و اقتصکادی از آن به د الله مقام مرام ریبری حفاه رسیده که  به حدی یا و این چالش فرینگی و اقتصادی است

 اند. تربیر کرده

 عصر )عک(( افتکاد و از ایکن عاِم حضرت ولی زیبت کبری، پرچم دینداری به دست نواب دیگر نیز بیان شد که برد از از سوی 
بیکان شکد برکد از  نیکز عقالنیِت فقهای عاکام شکیره د امتحان قرار گرفت! در بیان سیر تکاملعقالنیِت زیرمرصوم مور ،طریق

بکه فهکِم تصصصکی از دیکن ایل بیت )ع(، فهم از دین با نگاه عرفی و ساده  فظ و انتقال اخبار واسناد روایاتگذشت مرحله ح
ظهور و بروز پیدا می کند، امتحان ددیدی « دایلیِت مدرن»اخیر  یای تی که در سدهارتقاء یافت. اما وق علم اصول فقه توس 

تحقق نیز موضوعیت پیدا می کند  ثانیًا « تحقق دین»از دین،  ر گرفته است: اواًل عالوه بر فهمزیرمرصوم قرا در برابر عقالنیت
  نیز موضوعیت پیدا می کند! تو حکوم ناام دین فق  در سطح افراد مطرح نیست بلکه تحقق دین توس  ی 

یای بسیاری برای تولید آن بهره برد، پکس  باید از تصصص ای رفع نیازیای اولیه خودبشریت برامروزه بر این اساس بیان شد که 
ای ککه از  درم باید از ابزار بسیار پیچیکدهال ،ترین نیازمندی یای بشریت است ت که برای اداره کشور که از بزرگباید توده داش

اده ککرد استف ،آید دیپلناسی و انرژی و...( بودود میترکیِب صدیا تصصص )حنل و نقل و مصابرات و تجارت و شهرسازی و 
ادتنکاعی را بکا  موضکوعاِت  علنی بسیار پیچیده  که ینه ابرکاد مصتلک  است. ی  روش« مدِل اداره کشور» که نام این ابزار،

حرککت بکه سکوی یکد  را ترریک   م به گام سیرکند و گا یایی ترری  می مع، مطلوبیتکند و برای دوا یکدیگر یناینگ می
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برکد از  کنند و یر پنچ سال ی  بار، و یا را سوار این ماشین می ینه ملت دید. لذا برای آن آمار و ارقام و شاخصه میکند و  می
از بیسکت به چه رشدی برسکید تکا برکد  باید در این مدت باید از چه وضریتی کنند که گذاری می آن یر ی  سال ی  بار ید 

وضکریت مترکادل شکده و  آن دارد و فرینکگ اقتصکادی ی نکدارد و رونکقی دست پیدا کنید که مشکالت مریشتا سال به دامره
نتکرین مه باشد اماکه با حواس پنچگانه قابل حس محسوس نیست به نحوی  این ماشین،اش تثبیت شده است. گرچه  سیاسی

است. « مدل اداره کشور»، کنند دیران کشوریا در قرن بیستم برای مدیریت دوامع از آن استفاده میتنام حاکنان و مابزاری که 
یسکتیم و  ک گذشکته عکرش شکد مباحکثککه در ک به مرنکایی  حفاظت از توحید و خداپرستی  دنباِل تحقق اسالم ولذا اگر ما ب

ییچ کشوری از  که در قرن بیستمرا ک « مدل اداره کشور»باید تکلیفنان نسبت به  ،عاشورا را محقق کنیم یخواییم آرمان یا می
از کجکا  فرینگکی و اقتصکادی خکوریم! در دنکگ ه باید بفهنیم که از کجا ضربه مکیمشصص کنیم. خالص آن بی نیاز نیست ک

 پاسکخ رسکد یبه نار م چرا در برخی دیگر پیشرفت داریم؟!باران می شویم؟! چرا در برخی از موضوعات پس رفت داریم و بن
الهِی ایل بیت )ع(  کام و احادیث و اخالق و اعتقاداتیر چقدر اح گردد. برمی« شناخت این مدِل اداره»تنام این سواالت به 

« مکدل اداره»بت بکه ایکن نورانی به این وابسته است که تکلیفنکان را نسک تحقق این ینه مرار  ، باز یمرا در منابر تکرار کنیم
 روشن کنیم. 

تواند در تحقق اسالم و آرمان یای انقالب به ما کن  کند؟ یکا اینککه از  این مدِل اداره چه وضریتی دارد؟ آیا این مدل میحال 
بدوِن تغییکر و اینان قرار بگیرد یا اینکه با این وضریت  تواند در خدمت مدرن است؟! باألخره این مدل می سنِخ کفر و دایلیِت 

سکال یکا  033قریکب بکه  شکود: برای تبیین این موضوع، چند ننونه مطرح میکفر و دایلیِت مدرن است؟!  در خدمت ،در آن
ِر خواسکتهخ سال گذشته، وقتی شایان می0333یا سال  033 چکه ابکزاری اسکتفاده  یکای خکود کننکد از واستند مردم را فرمکانبر

و...  این است و یر کسی از آن تصل  کرد با شکنجه و تبرید و تحقیر و کشتن و سکوزاندنگفتند دستور و فرمان  کردند؟ می می
کردنکد. مکردم بکا خکود  ! یرنی با ارعاب و تهدید و ایجاد ترس، مردم را مجبور بکه اطاعکت مکیفرماِن پادشاه کنید او را به مطیع

ننیر را از من خوایند گرفکت! امکا امکروزه چنکین  و وررا ندیم ینین ناِن بص محصوالت این زمین سلطان از گفتند اگر سهم می
کت کنیکد و تصکنیم خودتکان مشکار کنیم بلکه شنا در سرنوشت ننی ه تنها شنا را ادبارگویند ما ن وضریتی نیست. به مردم می

که اگر ایکن  شنا یستیم، شنا رریِس خودتان را تریین کنید! منکن است کسی در این مقایسه چنین تصور کند بگیرید! ما خادم
کشکوریا  ای در مکدیریت اتفاقا از زمانی که چنین شکیوه نانی بودود خواید آمد. اماطور باشد مردم دسور خوایند شد و بی 

رفاِه آنها نیکز بیشکتر  ،زندگی مردم با بیشتر شدِن دقت و نام بشری بسیار افزایش پیدا کرده است وراندماِن کار  ،باب شده است
 شده است.

کنند؟! در  ار میتر از گذشته ک تر و منام شوند بلکه دقیق زندگی مردم، چطور مردم دسور ننی یایی در رود چنین آزادیاما با و 
به سوخت احتیاج دارد تا به حرکت آید. سوختی که در این  ک که ینانند ی  ماشین است ک این مدِل اداره کشور پاسخ باید گفت

 ،شود تا مردم اینقکدر دقیکق و مکنام ککار کننکد ایی است که ریبری و سازماندیی میی انگیزهزله و به منماشین ریصته می شود 
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گوینکد بکه ایکن ینکه  است! بکه مکردم دهکان مکی «متنوع»محیِ   و تهدید بود  اما اآلن با ایجاد چیست؟! قباًل با ارعاب و زور
 ارتباطات و وسارل خانه و... نار کنید که دارنا در کاالیای متنوع اعم از خورا  و پوشا  و مسکن و حنل و نقل و بهداشت و

وبی از آن رسکیدیم آن را ککافی ! اگر بکه یک  سکطح مطلکآید حاِل تنوع و بهینه است و ُمِد ددید آن با سرعت زیادی به بازار می
پیچیکده بکه نسکِل  یقکاتدانند بلکه با تحق آن را کافی ننی ،رسیدند سطحی از تکنولوژی موبایلدانیم! مثال ده سال پیش به  ننی

آینده، تکنولوژی ددیکد موبایکل بکه چکه  الددیدی به نام گوشی یای صفحه لنسی رسیده اند. اآلن نیز مرلوم است که  ده س
در برابکر مکردم دهکان قکرار  ی ساحت یای زنکدگی تنوِع مداوم در ینه کاالیای مربوط به ینهپس . سنتی حرکت خواید کرد

 ! است گرفته

که امروزه ُمکد بکه تنکام  آرایِش مو و لباس است  در حالی شود، مناور فق  مد در ُمد صحبت می کنند وقتی از برخی گنان می
در  ُمکد دارنکد و ی  مرتبکه تغییکرِ  یا چون پیچیدگی کنتری دارند یر ماه یای بشری ترنیم پیدا کرده است! برخی عرصه عرصه
. امکا ینکه آنهکا در حکال تغییکر مکد شود ی  بار، مد ددید اراره می خی دو سه سالبر موضوعات، یر سال ی  بار و در برخی

خانه نیز یر سال ی  بار تغییکر مکی کنکد! ُمکِد  ! دکوراسیونخانه نیز یر دو سه سال ی  بار تغییر می کند یستند. روش ساختن
یای  پایانه شود! ُمِد ساختمی ر عوش پوشا  یر سه ماه ی  بار تغییر می کند! ُمِد مصابرات و تلفن ینراه یر شش ماه ی  با

یا نیز چند سال ی  بار تغییر می کند! دیر  یا و راه داده ر تغییر می کند! ُمد ساختیوایی و زمینی و دریایی یم چند سال ی  با
یک   ع در ینه کاالیکا! بشکریت در مقابکلیای بشری و ایجاِد تنو ز ندارد! ترنیِم ُمد به ینه عرصهو زود دارد اما سوخت و سو

ایکن ینکه کاالیکای  اش تحری  می شود! مردم دهان ککه در مقابکل مجنوعه عاینی از کاالیای متنوع قرار می گیرد و انگیزه
یکر  شکوند تکا بکرای دسکتیابی بکه آنهکا گیرند، حاضر می قرار میو آرامش  سایشی آ کارآمد و دذاب و ُپر کاربرد و ایجاد کننده

این یرنی باید چه کار کنم؟!  . حاالخوایم ی اینها را می من ینهگوید  یرنی شصص با خود می! بپردازند ای که الزم باشد یزینه
« شصص»این گویید  است! گاه شنا می« حرص» ی باطن آن، تکیه به خلق رذیله تنوِع در کاالیا که یا بر اساس تحریِ  انگیزه

محکور  انکد و آن را هبه وصِ  دامره تبکدیل کرد حریص است! یرنی حرص را« دامره»گویید این  حریص است! اما گایی می
تر ملی شان باال کنند و تولید ملت آمریکا منام و دقیق کار می اند. اگر یای ادتناعی قرار داده و مبنای فرالیت یا تحریِ  انگیزه

بکاالترین  ینکه شکده و لکذاشان در باالتریِن سطح تحریک   یای ، به این دلیل است که انگیزهگیرد از کِل اتحادیه اروپا قرار می
! خواییم ینه کاالیای زیبا و کارآمد را میگویند این  ی آنها می دیند! ینه می الرنل را برای دستیابی به رفاه بروز شدت و عکس

کند. چرا که حرص بدین مرناست  ریص مییا را بپذیرید. این عامل، دامره را ح شنوند که باید ی  سری از نام در دواب می
برای  دنیا باشد. لذالذات ، به دنبال سطح بردی از با رسیدِن به یر سطحی نیاز قانع نشود و انسان به ییچ سطحی از ارضاءِ که 

باید بیشتر  باید قینِت بیشتری را بپردازد و به ینین دلیل آید، ددید که به صورت مداوم به بازار می و مدی  بردی خرید سطِح رفاه
  ند!باالخره  باید ارضاء و تصلیه شو ،شده یای به شدت تحری  را بصرد. چون انگیزهتا بتواند آنها  کار کند
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چرا که آنهکا  اثر اساسی ندارد برای دوری از دنیاطلبی در منابر به مردم اگر چنین روندی مبنای تحری  انگیزه شد، دیگر توصیه
توان دید و شنید! برد از این که منبر  نورانی را فق  در منابر میادیِث که این اح اند ی در دامره ایجاد کردهپرورش انگیزش و بستر

د ککه سکصنانی ککه در رسن نجام است! برضًا به این نتیجه میا بینند امور دیگری در حال وارد دامره شدند می مردم تنام شد و
یرند و با اموِر دیگری مأنوس می شوند. به حاِل زندگی آنها ندارد و کم کم از روحانیت فاصله می گ ای ، رابطهشود منابر گفته می
مرکراج  ا کتکاباخالق برود ی شد به او توصیه می کردند که نزد فالن استاد ه اگر فردی به وصِ  حرص مبتال میدر زمان گذشت

چطکور؟! کند  دنیای امروز که دامره را حریص میاما برای  یا برای آن زمان بهترین نسصه بود. این نسصه السراده را بصواند که
نسکبت بکه آن متنایکل بلککه  دید مردم قرار می دید و مکردم را زیباتر و بهتر از دیروز در مررش ای که دنیا را یر روز در دامره
را به پرییز از وصِ  حرص دعوت کرد؟! حرصی که حاصکِل تنکوعی اسکت ککه بکا ترکیکِب  توان افراد ، چطور میکند عاشق می

شده است چطور با اراده ی  فرد یا چند فرد مکی تکوان آن را کنکار گذاشکت؟! وقتکی  یزاران تصصص و ثروت و زحنت محقق
حکب الکدنیا ر س »چطور به مردم بگوییم  ،شود دامره با ابزاریای علنی و پیچیده و ینه دانبه به سنِت دنیاطلبی کشانده می

ی بود ککه ماشکین سوخت این ی  محور ازسصت و نامنکن می شود!  ؟! به تبِع آن است که ادرای احکام در دامره«کل خطیئه
 دارد. اندازد و دامره را به فرالیت وا می مدل اداره را به حرکت می

یکای خاصکی را  نام بایکد فرالیت برای دستیابی به ایکن محصکوالت متنکوع را پذیرفتیکد، گویند برد از اینکه دیگر می از طر 
مدیریتی برخوردار  . آن کسی که از باالترین سطحاست« کردِن الگوی درآمد طبقاتی» یرید که اساس آن، مدیریت بر اساسبپذ

گوینکد عجکب درآمکد و مصکرفی دارد! وقتکی  کننکد و مکی . دیگران از پایین به او نگاه مکیاست باید درآمِد باالتری داشته باشد
قطه شکهر و در بهترین ن کند یِن لباس را به تن میشود و بهتر با بهترین ماشین وارد شرکت می کنند که را مشایده می مدیرعامل

آخر ماه حقوق و مزایا نصکواییم داشکت.  ،گویند اگر از او تبریت نکنیم مصر  او تحقیر شده و می خانه دارد، در مقابل قدرِت 
کنکار  ر کشکور مکاد شکرقی اداره مکدِل  و وقتی بلو  شکرق فروپاشکید ساِس پول! لذاتحقیر و تجلیل و ترییِن منزلت و مرتبه بر ا

 ادکرایملغکی ککردن تغییر در الگوی درآمد و  اولین کاری که کردند ،گذاشته شد و خواستند مدِل زربی را در کشور ادرا کنند
 صمکدیرعامل بکر متصصک ،الگوی درآمکد یا را تغییر دادند و بر اساس حقوق بود! یرنی روند پرداخت ینگ پرداختینا ناام

حقکوق بیشکتری ساده حاکم شد. یر کدام که بکاالتر بکود از  کارگر فنی بر کارگرفنی و  حاکم شد  ینچنین متصصص بر کارگر
زنکد؟  لقی را رقم میبیشتری در زندگی خود داشته باشد. این شیوه پرداخِت حقوق چه ُخ  توانست مصر  برخوردار بود لذا می

اسکت! « حسکد»لق ایین بکشم و خودم باال بروم! اسم این ُخ پیدا کنم باید باالیی را پ گوید برای اینکه به رفاِه بیشتری دست می
 بزرگ، حسد است.  این ماشین لذا نوع دیگر سوخت

شد. اگر کسی برزگر بود، فرزندش نیز برزگر می شد. اگر کسی کارگر  یر کس مطابق شغل پدرش مشغول به کار می در گذشته
ن روند در نسِل او قریب به یفت یشت طبقه بیشتر در دوامِع قبل از رنسانس ودود نداشت. ای بود فرزندش نیز کارگر می شد.

به مردم  دیها و صدیا طبقه ودود دارد و توانستند از این طبقه به طبقه دیگر دابجا شوند. اما اآلن کرد و زالبا ننی ادامه پیدا می
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ِن خکدمت! بکه طبقه دیگر ارتقاء پیدا کند. چگونه؟ با تحصیل کردن حیتواند از طبقه خود به  کنند یر کسی می دهان اعالم می
لکِق ُخ  ین مدیریِت ددید و مدرن، بکر اسکاسکند. لذا ا یزاِن درآمدش نیز افزایش پیدا میم ،او باال برود یر میزان که تحصیالت

 کنکد. امکا شکارع کار کرد، دریکان پیکدا مکیید بیشتر بیشتر و کنار زدِن باالتری، با د که دارنا برای دستیابی به رفاهحرص و حس
و این امر را مبد   کنیدتحری   رفاِه مدیر باالترمقدس چه زمانی راضی به این شده که مردم را با حرص به دنیا و حسد نسبت به 

ری بر اساس پول و الگوی درآمد باشد؟!تحر  دامره قرار دیید البته این  ؟!! چه زمانی راضی شده است که فرماندیی و فرمانبر
در ایکران  ،انقالب این الگوی حرص و حسد ینانطور که در زرب نهادینه شکده دًا توضیح خواییم داد که به برکتمطلب را بر

یکای  کند! چرا که انگیکزه ن آمده به خوبی در اینجا کار ننیاداره که از زرب به ایرا شده است و به ینین دلیل آن ماشینمحقق ن
تر اسکت و  مره دینی که انگیکزه یکای دینکی قکوین و مردم نگذاشته است به خوبی عنل کند. لذا در داولیؤدینی ریبران و مس

اند؟! بکرای روشکن  پرست شده ویند این چه وضری است که ینه پولگ اند! می ینه ناراحت ،تر است انگیزه یای مادی ضری 
نفکِس امکاره یکم ودکود  البتکهند. دنیا باش به دنبالشصص و آن شصص نیست که این  گفت: مساله فق  این این عده باید شدن

کشاند و کانال و ساختاری ایجاد  محی  دامره را به سنِت دنیاطلبی و دنیاپرستی و حرص و حسد می« ارهمدِل اد»دارد  اما آن 
افکراد بکه تنهکایی و نه اینککه   سازد ی  بستر پرورشی برای دامره می کند که نفس اماره با شدت چندین برابری بتازد. یرنی می

 کنند! سنت دنیا حرکت می تنامًا به اراده شصصی خود به

 لوط فق  با فرل رابر خدا اقدام می کردند  یا قومدر ب )کم فروشی( به کفر فق  با ی  وصِ  رذیلهشریب )ع(  قوم حضرتاگر   
در  را و... و ظلم و محرومیت اعم از حرص و حسدِ  رذیله اوصا کفار امروز، ینه ،خدا ایستادند ط در برابر پیامبری لوا رذیله

حرص »اداره زربی( برای حرکت کردن،  ایستند! بنزین این ماشین )مدل ند و در مقابِل کلنه توحید میا هترکیب با یم سامان داد
و  تنکوع فرینگکی و ادتنکاعی رایای مصتلک  اقتصکادی و  . محور انگیزِش مردم برای فرالیتاست «و حسد و تحری  به دنیا

 ند که نام حقیقی آن، حرص است.بازی با آثاِر ماده قرار داد ت ارتباط با محصوالِت ددید و عشقکثر

توانکد  ن ماشکین در یکر مسکیری سکنگالخی ننکیای، باید به این نکته توده کرد که این ماشین در مورد سوختصحبت برد از 
 ماشینبرای اینکه این  سصتی حرکت کند. لذا بیشترین سرعت و کنترینای ینوار برای آن ساخت تا با  حرکت کند، باید داده

آب و یوا و زمین و  منابع طبیری و شرای  دغرافیایی مانند از باید چگونه گویند حرکت کند، میای ینوار  داده در )مدل اداره(
اعم از آب و یوا و زمکین و دریکا و منکابع انفال و مقدوراِت طبیری ملت  تنام د تا ی  کشور پولدار شود. یرنیدریا استفاده کنی

 داران بکرای ر تکا سکرمایه  دغرافیایی و برق و گاز و... را با قینِت بسیار نازل یا رایگان به بصکِش خصوصکی بسکپایزمینی و شرا
مردم فقیر  آید و نییا بودود ن شود و شغل یا ساخته ننی یاورند کارخانهگذاری انگیزه پیدا کنند! چرا که اگر آنها سرمایه ن سرمایه

)به مرنکای ی  قشر خاص مانند بصش خصوصی  کشور در دست اتآیا اسالم ادازه داده است مقدور مانند! حال و گرسنه می
ای سرمایه بیشتری دارند، مقدورات امت اسالم بایکد در اختیکار آنکان قکرار  که عده یرنی به دلیل این ؟!باشدداری(  ناام سرمایه

و مگر مال  کرامت و احترام و قدرت ادتناعی را تقکوا  «بین األزنیاء منکم ةی الیکون دولک»مگر قرآن کریم نفرمود:  بگیرد؟!
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تفاوت دارد، چرا که در ایران خیریِن بسیاری بکرای ایجکاِد  یران با بصِش خصوصی در دنیاالبته بصِش خصوصی در ا !؟قرار نداد
ولی بهرحال اخالق متداول دهانی در بصش خصوصی به برخکی از آنهکا  د می شونداشتغال و کن  به مردم در این بصش وار

 !است یم سرایت کرده

 و یکم در برابکرا یزیکد و امثکال ککه ندسکت)کارتل یا و تراست( یشرکت یای بزرگ  خصوصی در دهان، ینان بصش در واقع  
یایی  از این داده یکییرنی ! یا را در اختیار خود بگیرند ولتکل د اند چون این قشر توانسته مانند! در می پیچیدگی کاریای اینها

اگکر کنند دولت باید کوچ  شکود!  اید که تکرار می زیاد شنیده ند و لذایست« یا دولت»روی آن حرکت می کند، که این ماشین 
باید کوچ  شوند تا بصش یا  دولت یرنی دیگری باید بزرگ شود تا آن کاریا را انجام دید! دولت باید کوچ  شود حتنا بصش

یکای بکزرگ را تکامین  منافِع شکرکت خصوصی باشند و د مستصدِم بصشدولت یا بای در این مدل، خصوصی بزرگ شود. اصالً 
میزان که به ترین اتاق را دارد، آبدارچی اداره است! به یر  شوید آن کسی که کوچ  یا می شنا وقتی وارد ادارهطور مثال،  بهد. نکن

باید مستصدم بصش خصوصی باشد. عکالوه بکر آن  نیز در این مدل، دولتشود!  تر می یا بزرگ شوید اتاق نزدی  می اتاِق مدیر
اسکالم و شکارع مقکدس ادکازه داده اسکت بکرای تکامیِن آن رفکاه و  خصوصی باشد. آیا بصش در اختیارسیاسی یم باید  قدرت

کی از ی ،خصوصی واگذار کرد؟! اصاًل باالتر از این نیز به بصش، بجز مقدورات اقتصادی، مقدورات سیاسی را کاالیای ددید
آمریککا ککه مهکِد  نین ی  کشور اسکت. در کشکورقوا ،کند کند و اصطکا  را کم می آن حرکت می یایی که این ماشین بر داده

یای بزرگ،  ! شرکت«رایزنالبی کننده و » ی کنند که شغلی در آنجاست به نامخود آنها آماری نقل م ،تندن و رفاه در دنیا است
 پیشکنهاد مکا دربکاره کنند که مثال کنند تا با ننایندگان کنگره و مجلس آمریکا درباره قوانین کشور مذاکره می رایزن استصدام می

فقک   لکذا .که این تغییرات در قانون اعنال شکود کند منافِع شرکت ما اینطور اقتضاء می درمان فالن مطلب است و بصش نقانو
  یرنکی بکه ازای یکر کنگره آمریکا دارند ننایندگان مستقیم با البیست در صنرِت درمان آمریکا استصدام شدند و ارتباط 0033

و اال در صنرت  نناینده کنگره، شش نفر البیست ودود دارد که تازه این وضریت فق  مصتص به صنرت درمان در امریکاست
گاه مردم ایران وقتی به آنهاست.  یای کالن در دست خرند  چون سرمایه را میبیست ودود دارد که قوانین ال 0333انرژی یم، 

شوند که فالنی قاضی را خریکد! ایکن مطلکب در کشکور اسکالمی  راحت میری و دادگاه یای شهرشان ردوع می کنند ناتدادگس
ید دارد چرا که قانونی که قاضی باقاضی ن کفِر مدرن است که نیازی به خرید خیلی ناراحت کننده است اما بدتر از آن پیچیدگی

بکه  احکام و رسکیدن اصلی تحقق مانع ،کند این مدِل اداره چنین کاریایی می اگر مرلوم شود که را می خرد!  طبِق آن حکم کند
 شود! دنِگ فرینگی و اقتصادی تدریجا واضح  می آرمان یای مکتبی و پیروزی در

فاصکله  «درا نشدن احککام اسکتااصلِی علت دینی مدیران،  بی»ساده انگارانه که  یای این امور روشن شد آنگاه از تحلیلاگر  
آنها انکداخت؟! بکا توضکیحات  توان تنام مشکالت را به گردن د ولی آیا مینینیشه عناصر فاسد ودود دار البتهخواییم گرفت. 

پس بسته است.  یم دار را ولیِن دینؤاست که دست و پای مس «دین ی بی مدِل اداره» دین، بیشتر از مدیران بی فوق روشن شد که
تحلیل کرد. بیایید موانع را درست بشناسیم و حساسیت یاینان را در توان با فساِد این شصص و آن شصص  مسئله دامره را ننی
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یکا  بکارهفکالن اتفکاق در فکالن کا یا دین مردم را نابود کردند یا هارییا بودند که گفتند ب خیلی قبل از انقالب آنجا متنرکز کنیم.
ی اینهکا  گرچکه ینکهاما حضرت امام )ره( گفت  م تا آنها را به دین متنایل کنیم.بیایید برویم با الواط دوست شوی افتد  پس می

را دعوت کرد که بر نقطه اصلی فساد یرنی نااِم سلطنتی شکاه متنرککز شکوند! اکنکون ککه حکومکت  فساد است اما عنوم مردم
بایکد  ،خواییم دلوی دنِگ اقتصادی و فرینگی بایستیم م احکام اسالم را محقق کنیم و میخوایی برپا شده است و می اسالمی

طکور ککه کفکار بکرای  بشناسیم! ینکان ،دکش م به زنجیر میا برای تحقق اسالفقیه و نواب عام ر تولید مفسده که دسِت ولی مرکز
کنند ما یم باید برای اظهار ارادت به اباعبداللکه الحسکین)ع( و تحقکق اسکالم دقکت و  شان شدید و پیچیده عنل می اپرستیدنی

سپس به صورت خیلی ادنالی راه  .کنیم تبیین می ابراد دیگری از این مدل اداره را ،الله در ادامهشاء ان پیچیدگی به خرج دییم!
 .متنرکز شویم را بیان خواییم کرد کاریایی که باید بر آنها


