باسمهتعالی


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


در سیر مباحث قبلی ،روشن شد که انقالب اسالمی ،ادامه قیام عاشوراست اما این ادعا تنها یک شکرار و یک در ودکدانی
نیست بلکه درکی تحلیلی و استداللی از دنس فلسفه تاریخ الهی ،این حقیقت را اثبات میکند .چرا ککه اباعبداللکه الحسکین
کفر دلی ک که یزید قصد آن را داشت ک قیام ککرد ککه ینکین شکرار در
علیهالسالم برای دلوگیری از بازگشت امت اسالمی به ِ

کفر دلی قیام کردنکد بکا ایکن
صدوپنجاه سال گذشته برای فقهای ما حادث شد و برای دلوگیری از بازگشت امت اسالمی به ِ
ی
دکنس
کفر دلی در دوران ما شکل مدرن و پیچیدهای به خود گرفته است .وقتی ایکن حرککت آزکاز شکد و سکدی از
ِ
تفاوت که ِ
ِ
خداخوایی و آخرتخوایی در برابر دنیاپرستی مدرن ایجاد شد ،آنها در اولین برخورد ،یجنه سیاسکی و ناکامی و امنیتکی بکر
دنهوری اسالمی را در پیش گرفتند و بیان شد که حضرت امام (ره) با چه عقالنیت الهی به ینراه مردم ایران موفق شدند ایکن
یجنه یا را دفع کنند و ناام را به مرحله تثبیت سیاسی برسانند .اما آن چیزی که امروز در مقابل آن قرار داریم ،حل چالشیای
نگ فرینگکی و اقتصکادی
فرینگی و اقتصادی است و این چالشیا به حدی رسیده که مقام مرام ریبری حفاهالله از آن به د ِ

تربیر کردهاند.

عام حضرت ولیعصر (عک)) افتکاد و از ایکن
از سوی دیگر نیز بیان شد که برد از زیبت کبری ،پرچم دینداری به دست نواب ِ

عقالنیت فقهای عاکام شکیره نیکز بیکان شکد برکد از
عقالنیت زیرمرصوم مورد امتحان قرار گرفت! در بیان سیر تکامل
طریق،
ِ
ِ

فهکم تصصصکی از دیکن
گذشت مرحله حفظ و انتقال اخبار واسناد روایات ایل بیت (ع) ،فهم از دین با نگاه عرفی و ساده بکه ِ

دایلیت مدرن» ظهور و بروز پیدا می کند ،امتحان ددیدی
توس علم اصول فقه ارتقاء یافت .اما وقتی که در سدهیای اخیر «
ِ
ً
ً
در برابر عقالنیت زیرمرصوم قرار گرفته است :اوال عالوه بر فهم از دین« ،تحقق دین» نیز موضوعیت پیدا می کند ثانیا تحقق
دین فق در سطح افراد مطرح نیست بلکه تحقق دین توس ی ناام و حکومت نیز موضوعیت پیدا می کند!
بر این اساس بیان شد که امروزه بشریت برای رفع نیازیای اولیه خود باید از تصصصیای بسیاری برای تولید آن بهره برد ،پکس
باید توده داشت که برای اداره کشور که از بزرگترین نیازمندی یای بشریت است ،الدرم باید از ابزار بسیار پیچیکدهای ککه از
ترکیب صدیا تصصص (حنل و نقل و مصابرات و تجارت و شهرسازی و دیپلناسی و انرژی و )...بودود میآید ،استفاده ککرد
ِ
موضکوعات ادتنکاعی را بکا
مدل اداره کشور» است .ی روش علنی بسیار پیچیده که ینه ابرکاد مصتلک
ِ
که نام این ابزارِ « ،

یکدیگر یناینگ میکند و برای دوامع ،مطلوبیتیایی ترری میکند و گام به گام سیر حرککت بکه سکوی یکد را ترریک
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میکند و برای آن آمار و ارقام و شاخصه میدید .لذا ینه ملتیا را سوار این ماشین میکنند و یر پنچ سال ی بار ،و برکد از
آن یر ی سال ی بار ید گذاری میکنند که باید در این مدت باید از چه وضریتی به چه رشدی برسکید تکا برکد از بیسکت
سال به دامرهای دست پیدا کنید که مشکالت مریشتی نکدارد و رونکق اقتصکادی دارد و فرینکگ آن مترکادل شکده و وضکریت
سیاسیاش تثبیت شده است .گرچه این ماشین ،به نحوی محسوس نیست که با حواس پنچگانه قابل حس باشد اما مهنتکرین
ابزاری که تنام حاکنان و م دیران کشوریا در قرن بیستم برای مدیریت دوامع از آن استفاده میکنند« ،مدل اداره کشور» است.
دنبال تحقق اسالم و حفاظت از توحید و خداپرستی ک به مرنکایی ککه در مباحکث گذشکته عکرش شکد ک یسکتیم و
لذا اگر ما ب ِ

میخواییم آرمان یای عاشورا را محقق کنیم ،باید تکلیفنان نسبت به «مدل اداره کشور» را ک که در قرن بیستم ییچ کشوری از
آن بی نیاز نیست ک مشصص کنیم .خالصه باید بفهنیم که از کجا ضربه مکیخکوریم! در دنکگ فرینگکی و اقتصکادی از کجکا
بن باران می شویم؟! چرا در برخی از موضوعات پس رفت داریم و چرا در برخی دیگر پیشرفت داریم؟! به نار میرسکد پاسکخ
الهی ایل بیت (ع)
تنام این سواالت به «شناخت این ِ
مدل اداره» برمیگردد .یر چقدر احکام و احادیث و اخالق و اعتقادات ِ

را در منابر تکرار کنیم ،باز یم تحقق این ینه مرار نورانی به این وابسته است که تکلیفنکان را نسکبت بکه ایکن «مکدل اداره»

روشن کنیم.
مدل اداره چه وضریتی دارد؟ آیا این مدل میتواند در تحقق اسالم و آرمان یای انقالب به ما کن کند؟ یکا اینککه از
حال این ِ
بدون تغییکر
سنخ کفر و
ِ
دایلیت مدرن است؟! باألخره این مدل میتواند در خدمت اینان قرار بگیرد یا اینکه با این وضریت و ِ
ِ
دایلیت مدرن است؟! برای تبیین این موضوع ،چند ننونه مطرح میشکود :قریکب بکه  033سکال یکا
و
کفر
خدمت
در
،
آن
در
ِ
ر
فرمکانب ِر خواسکتهیکای خکود کننکد از چکه ابکزاری اسکتفاده
 033سال یا 0333سال گذشته ،وقتی شایان میخواستند مردم را

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

نان بصور و ننیر را از من خوایند گرفکت! امکا امکروزه چنکین
میگفتند اگر سهم سلطان از محصوالت این زمین را ندیم ینین ِ
وضریتی نیست .به مردم میگویند ما نه تنها شنا را ادبار ننیکنیم بلکه شنا در سرنوشت خودتکان مشکارکت کنیکد و تصکنیم

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

رفاه آنها نیکز بیشکتر
شدن دقت و نام زندگی مردمِ ،
اندمان کار بشری بسیار افزایش پیدا کرده است و با بیشتر ِ
باب شده است ،ر ِ

شده است.

اما با ورود چنین آزادییایی در زندگی مردم ،چطور مردم دسور ننیشوند بلکه دقیقتر و منامتر از گذشته کار میکنند؟! در
مدل اداره کشور ک که ینانند ی ماشین است ک به سوخت احتیاج دارد تا به حرکت آید .سوختی که در این
پاسخ باید گفت این ِ
ماشین ریصته می شود و به منزله انگیزهیایی است که ریبری و سازماندیی میشود تا مردم اینقکدر دقیکق و مکنام ککار کننکد،
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ً
چیست؟! قبال با ارعاب و زور و تهدید بود اما اآلن با ایجاد محی ِ «متنوع» است! بکه مکردم دهکان مکیگوینکد بکه ایکن ینکه
کاالیای متنوع اعم از خورا و پوشا و مسکن و حنل و نقل و بهداشت و ارتباطات و وسارل خانه و ...نار کنید که دارنا در
حال تنوع و بهینه است و ُم ِد ددید آن با سرعت زیادی به بازار میآید! اگر بکه یک سکطح مطلکوبی از آن رسکیدیم آن را ککافی
ِ
ننیدانیم! مثال ده سال پیش به سطحی از تکنولوژی موبایل رسیدند ،آن را کافی ننیدانند بلکه با تحقیقکات پیچیکده بکه نسکل
ِ
ددیدی به نام گوشی یای صفحه لنسی رسیده اند .اآلن نیز مرلوم است که ده سال آینده ،تکنولوژی ددیکد موبایکل بکه چکه
سنتی حرکت خواید کرد .پس تنوع مداوم در ینه کاالیای مربوط به ینهی ساحت یای زنکدگی در برابکر مکردم دهکان قکرار
ِ
گرفته است!
برخی گنان میکنند وقتی از ُمد صحبت میشود ،مناور فق مد در آرایش مو و لباس است در حالیکه امروزه ُمکد بکه تنکام
ِ
ُ
تغییکر مکد دارنکد و در
عرصهیای بشری ترنیم پیدا کرده است! برخی عرصهیا چون پیچیدگی کنتری دارند یر ماه ی مرتبکه
ِ
برخی موضوعات ،یر سال ی بار و در برخی دو سه سال ی بار ،مد ددید اراره میشود .امکا ینکه آنهکا در حکال تغییکر مکد
ُ
کد
یستند .روش ساختن خانه نیز یر دو سه سال ی بار تغییر می کند! دکوراسیون خانه نیز یر سال ی بار تغییکر مکی کنکد! م ِ
پوشا یر سه ماه ی بار تغییر می کند! ُم ِد مصابرات و تلفن ینراه یر شش ماه ی بار عوش می شود! ُم ِد ساخت پایانهیای
یوایی و زمینی و دریایی یم چند سال ی بار تغییر می کند! ُمد ساخت دادهیا و راهیا نیز چند سال ی بار تغییر می کند! دیر
ایجاد تنوع در ینه کاالیکا! بشکریت در مقابکل یک
ترنیم ُمد به ینه عرصهیای بشری و
و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد!
ِ
ِ

مجنوعه عاینی از کاالیای متنوع قرار می گیرد و انگیزهاش تحری می شود! مردم دهان ککه در مقابکل ایکن ینکه کاالیکای
کارآمد و دذاب و ُپر کاربرد و ایجاد کنندهی آسایش و آرامش قرار میگیرند ،حاضر میشکوند تکا بکرای دسکتیابی بکه آنهکا یکر
یزینهای که الزم باشد بپردازند! یرنی شصص با خود میگوید من ینهی اینها را میخوایم .حاال باید چه کار کنم؟! این یرنی
تحری ِ انگیزهیا بر اساس تنوع در کاالیا که باطن آن ،تکیه به خلق رذیلهی «حرص» است! گاه شنا میگویید این «شصص»
ِ
حریص است! اما گایی میگویید این «دامره» حریص است! یرنی حرص را به وص ِ دامره تبکدیل کردهانکد و آن را محکور
تحری ِ انگیزهیا و مبنای فرالیتیای ادتناعی قرار دادهاند .اگر ملت آمریکا منام و دقیق کار میکنند و تولید ملی شان باالتر
از کل اتحادیه اروپا قرار میگیرد ،به این دلیل است که انگیزهیایشان در باالترین سطح تحریک شکده و لکذا ینکه بکاالترین
ِ
ِ
شدت و عکسالرنل را برای دستیابی به رفاه بروز میدیند! ینهی آنها میگویند این ینه کاالیای زیبا و کارآمد را میخواییم!
در دواب میشنوند که باید ی سری از نامیا را بپذیرید .این عامل ،دامره را حریص میکند .چرا که حرص بدین مرناست
رسیدن به یر سطحی ،به دنبال سطح بردی از لذات دنیا باشد .لذا برای
ارضاء نیاز قانع نشود و با
که انسان به ییچ سطحی از
ِ
ِ
ی
قینت بیشتری را بپردازد و به ینین دلیل باید بیشتر
خرید
سطح رفاه بردی و مد ددید که به صورت مداوم به بازار میآید ،باید ِ
ِ
کار کند تا بتواند آنها را بصرد .چون انگیزهیای به شدت تحری شده ،باالخره باید ارضاء و تصلیه شوند!
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اگر چنین روندی مبنای تحری انگیزه شد ،دیگر توصیه در منابر به مردم برای دوری از دنیاطلبی اثر اساسی ندارد چرا که آنهکا
ادیث نورانی را فق در منابر میتوان دید و شنید! برد از این که منبر
بستر انگیزش و پرورشی در دامره ایجاد کردهاند که این اح ِ
ً
تنام شد و مردم وارد دامره شدند میبینند امور دیگری در حال انجام است! برضا به این نتیجه میرسند ککه سکصنانی ککه در
امور دیگری مأنوس می شوند.
منابر گفته میشود ،رابطهای به ِ
حال زندگی آنها ندارد و کم کم از روحانیت فاصله می گیرند و با ِ

در زمان گذشته اگر فردی به وص ِ حرص مبتال میشد به او توصیه می کردند که نزد فالن استاد اخالق برود یا کتکاب مرکراج
السراده را بصواند که این نسصهیا برای آن زمان بهترین نسصه بود .اما برای دنیای امروز که دامره را حریص میکند چطکور؟!

در دامرهای که دنیا را یر روز زیباتر و بهتر از دیروز در مررش دید مردم قرار می دید و مکردم را نسکبت بکه آن متنایکل بلککه
ترکیکب
عاشق میکند ،چطور میتوان افراد را به پرییز از وص ِ حرص دعوت کرد؟! حرصی که حاصکل تنکوعی اسکت ککه بکا
ِ
ِ
یزاران تصصص و ثروت و زحنت محقق شده است چطور با اراده ی فرد یا چند فرد مکی تکوان آن را کنکار گذاشکت؟! وقتکی
سنت دنیاطلبی کشانده میشود ،چطور به مردم بگوییم «حکب الکدنیا ر س
دامره با ابزاریای علنی و پیچیده و ینه دانبه به ِ
کل خطیئه»؟! به تبع آن است که ادرای احکام در دامره سصت و نامنکن می شود! این ی محور از سوختی بود ککه ماشکین
ِ
مدل اداره را به حرکت میاندازد و دامره را به فرالیت وا میدارد.

از طر دیگر میگویند برد از اینکه فرالیت برای دستیابی به ایکن محصکوالت متنکوع را پذیرفتیکد ،بایکد نامیکای خاصکی را
کردن الگوی درآمد» است .آن کسی که از باالترین سطح مدیریتی برخوردار
بپذیرید که اساس آن ،مدیریت بر اساس «طبقاتی ِ

درآمد باالتری داشته باشد .دیگران از پایین به او نگاه مکیکننکد و مکیگوینکد عجکب درآمکد و مصکرفی دارد! وقتکی
است باید
ِ

مدیرعامل را مشایده میکنند که با بهترین ماشین وارد شرکت می شود و بهترین لباس را به تن میکند و در بهترین نقطه شکهر
ِ
قدرت مصر او تحقیر شده و میگویند اگر از او تبریت نکنیم ،آخر ماه حقوق و مزایا نصکواییم داشکت.
خانه دارد ،در مقابل
ِ
مکدل اداره شکرقی در کشکور مکا کنکار
تحقیر و تجلیل و
ساس پول! لذا وقتی بلو شکرق فروپاشکید و ِ
تریین منزلت و مرتبه بر ا ِ
ِ
مدل زربی را در کشور ادرا کنند ،اولین کاری که کردند تغییر در الگوی درآمد و ملغکی ککردن ادکرای
گذاشته شد و خواستند ِ
ناام یناینگ پرداخت بود! یرنی روند پرداخت حقوقیا را تغییر دادند و بر اساس الگوی درآمکد ،مکدیرعامل بکر متصصکص

حاکم شد ینچنین متصصص بر کارگر فنی و کارگر فنی بر کارگر ساده حاکم شد .یر کدام که بکاالتر بکود از حقکوق بیشکتری
ُ
پرداخت حقوق چه خلقی را رقم میزنکد؟
برخوردار بود لذا میتوانست مصر بیشتری در زندگی خود داشته باشد .این شیوه
ِ
ُ
رفاه بیشتری دست پیدا کنم باید باالیی را پایین بکشم و خودم باال بروم! اسم این خلق «حسکد» اسکت!
میگوید برای اینکه به ِ
لذا نوع دیگر سوخت این ماشین بزرگ ،حسد است.

در گذشته یر کس مطابق شغل پدرش مشغول به کار می شد .اگر کسی برزگر بود ،فرزندش نیز برزگر می شد .اگر کسی کارگر
بود فرزندش نیز کارگر می شد .قریب به یفت یشت طبقه بیشتر در دوامع قبل از رنسانس ودود نداشت .این روند در نسل او
ِ
ِ
ادامه پیدا میکرد و زالبا ننیتوانستند از این طبقه به طبقه دیگر دابجا شوند .اما اآلن دیها و صدیا طبقه ودود دارد و به مردم
4

دهان اعالم میکنند یر کسی میتواند از طبقه خود به طبقه دیگر ارتقاء پیدا کند .چگونه؟ با تحصیل کردن حین خکدمت! بکه
ِ
ُ
لکق
یر میزان که تحصیالت او باال برود ،میز ِان درآمدش نیز افزایش پیدا میکند .لذا این
ِ
مدیریت ددید و مدرن ،بکر اسکاس خ ِ
زدن باالتری ،باید بیشتر کار کرد ،دریکان پیکدا مکیکنکد .امکا شکارع
حرص و حسد که دارنا برای دستیابی به رفاه بیشتر و کنار ِ

رفاه مدیر باالتر تحری کنید و این امر را مبد
مقدس چه زمانی راضی به این شده که مردم را با حرص به دنیا و حسد نسبت به ِ
ر
فرمانبری بر اساس پول و الگوی درآمد باشد؟! البته این
تحر دامره قرار دیید؟!! چه زمانی راضی شده است که فرماندیی و
ً
مطلب را بردا توضیح خواییم داد که به برکت انقالب این الگوی حرص و حسد ینانطور که در زرب نهادینه شکده ،در ایکران

محقق نشده است و به ینین دلیل آن ماشین اداره که از زرب به ایران آمده به خوبی در اینجا کار ننیکند! چرا که انگیکزهیکای
دینی ریبران و مسؤولین و مردم نگذاشته است به خوبی عنل کند .لذا در دامره دینی که انگیکزه یکای دینکی قکویتر اسکت و
انگیزه یای مادی ضری تر است ،ینه ناراحتاند! میگویند این چه وضری است که ینه پولپرست شدهاند؟! بکرای روشکن
نفکس امکاره یکم ودکود
شدن این عده باید گفت :مساله فق این نیست که این شصص و آن شصص به دنبال دنیا باشند .البتکه ِ

سنت دنیاطلبی و دنیاپرستی و حرص و حسد میکشاند و کانال و ساختاری ایجاد
مدل اداره» محی دامره را به ِ
دارد اما آن « ِ

میکند که نفس اماره با شدت چندین برابری بتازد .یرنی ی بستر پرورشی برای دامره میسازد نه اینککه افکراد بکه تنهکایی و
ً
تناما به اراده شصصی خود به سنت دنیا حرکت میکنند!
اگر قوم حضرت شریب (ع) فق با ی وص ِ رذیله (کم فروشی) به کفر در برابر خدا اقدام می کردند یا قوم لوط فق با فرل
رذیلهی لواط در برابر پیامبر خدا ایستادند ،کفار امروز ،ینه اوصا ِ رذیله اعم از حرص و حسد و ظلم و محرومیت و ...را در

ترکیب با یم سامان دادهاند و در مقابل کلنه توحید میایستند! بنزین این ماشین (مدل اداره زربی) برای حرکت کردن« ،حرص
ِ
انگیزش مردم برای فرالیتیای مصتلک اقتصکادی و فرینگکی و ادتنکاعی را تنکوع و
و حسد و تحری به دنیا» است .محور
ِ
آثار ماده قرار دادند که نام حقیقی آن ،حرص است.
کثرت ارتباط با
ِ
محصوالت ددید و عشقبازی با ِ

برد از صحبت در مورد سوخت این ماشین ،باید به این نکته توده کرد که این ماشکین در یکر مسکیری سکنگالخی ننکیتوانکد
حرکت کند ،باید دادهای ینوار برای آن ساخت تا با بیشترین سرعت و کنترین سصتی حرکت کند .لذا برای اینکه این ماشین
(مدل اداره) در دادهای ینوار حرکت کند ،میگویند چگونه باید از منابع طبیری و شرای دغرافیایی مانند آب و یوا و زمین و
ات طبیری ملت اعم از آب و یوا و زمکین و دریکا و منکابع
دریا استفاده کنید تا ی کشور پولدار شود .یرنی تنام انفال و مقدور ِ

قینت بسیار نازل یا رایگان به بصکش خصوصکی بسکپار تکا سکرمایهداران بکرای
زمینی و شرای دغرافیایی و برق و گاز و ...را با ِ
ِ
سرمایهگذاری انگیزه پیدا کنند! چرا که اگر آنها سرمایه نیاورند کارخانهیا ساخته ننیشود و شغلیا بودود ننیآید و مردم فقیر
و گرسنه میمانند! حال آیا اسالم ادازه داده است مقدورات کشور در دست ی قشر خاص مانند بصش خصوصی (به مرنکای
ناام سرمایهداری) باشد؟! یرنی به دلیل اینکه عدهای سرمایه بیشتری دارند ،مقدورات امت اسالم بایکد در اختیکار آنکان قکرار
بگیرد؟! مگر قرآن کریم نفرمود« :کی الیکون دولة بین األزنیاء منکم» و مگر مال کرامت و احترام و قدرت ادتناعی را تقکوا
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ایجکاد
قرار نداد؟! البته بصش خصوصی در ایران با بصش خصوصی در دنیا تفاوت دارد ،چرا که در ایران خیرین بسیاری بکرای
ِ
ِ
ِ
ِ
اشتغال و کن به مردم در این بصش وارد می شوند ولی بهرحال اخالق متداول دهانی در بصش خصوصی به برخکی از آنهکا
یم سرایت کرده است!
در واقع بصش خصوصی در دهان ،ینان شرکت یای بزرگ (کارتل یا و تراست) یسکتند ککه یزیکد و امثکال او یکم در برابکر
پیچیدگی کاریای اینها در میمانند! چون این قشر توانستهاند کل دولتیا را در اختیار خود بگیرند! یرنی یکی از این دادهیایی
که این ماشین روی آن حرکت می کند« ،دولتیا» یستند و لذا زیاد شنیدهاید که تکرار میکنند دولت باید کوچ شکود! اگکر
دولت باید کوچ شود حتنا بصش دیگری باید بزرگ شود تا آن کاریا را انجام دید! یرنی دولتیا باید کوچ شوند تا بصش
ً
مستصدم بصش خصوصی باشند و منافع شکرکتیکای بکزرگ را تکامین
خصوصی بزرگ شود .اصال در این مدل ،دولت یا باید
ِ
ِ
کنند .بهطور مثال ،شنا وقتی وارد ادارهیا میشوید آن کسی که کوچ ترین اتاق را دارد ،آبدارچی اداره است! به یر میزان که به
اتاق مدیر نزدی میشوید اتاقیا بزرگتر میشود! دولت نیز در این مدل ،باید مستصدم بصش خصوصی باشد .عکالوه بکر آن
ِ
قدرت سیاسی یم باید در اختیار بصش خصوصی باشد .آیا اسکالم و شکارع مقکدس ادکازه داده اسکت بکرای تکامین آن رفکاه و
ِ
ً
کاالیای ددید ،بجز مقدورات اقتصادی ،مقدورات سیاسی را نیز به بصش خصوصی واگذار کرد؟! اصال باالتر از این ،یکی از

مهکد
دادهیایی که این ماشین بر آن حرکت میکند و اصطکا را کم میکند ،قوانین ی کشور اسکت .در کشکور آمریککا ککه ِ
تندن و رفاه در دنیا است ،خود آنها آماری نقل می کنند که شغلی در آنجاست به نام «البی کننده و رایزن»! شرکتیای بزرگ،
رایزن استصدام می کنند تا با ننایندگان کنگره و مجلس آمریکا درباره قوانین کشور مذاکره میکنند که مثال پیشکنهاد مکا دربکاره
قانون بصش درمان فالن مطلب است و منافع شرکت ما اینطور اقتضاء میکند که این تغییرات در قانون اعنال شکود .لکذا فقک
ِ
صنرت درمان آمریکا استصدام شدند و ارتباط مستقیم با ننایندگان کنگره آمریکا دارند یرنکی بکه ازای یکر
 0033البیست در
ِ
نناینده کنگره ،شش نفر البیست ودود دارد که تازه این وضریت فق مصتص به صنرت درمان در امریکاست و اال در صنرت
انرژی یم 0333 ،البیست ودود دارد که قوانین را میخرند چون سرمایهیای کالن در دست آنهاست .گاه مردم ایران وقتی به
دادگستری و دادگاه یای شهرشان ردوع می کنند ناراحت میشوند که فالنی قاضی را خریکد! ایکن مطلکب در کشکور اسکالمی
کفر مدرن است که نیازی به خرید قاضی ندارد چرا که قانونی که قاضی باید
خیلی ناراحت کننده است اما بدتر از آن پیچیدگی ِ

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

اصلی ادرا نشدن احککام اسکت» فاصکله
اگر این امور روشن شد آنگاه از تحلیلیای ساده انگارانه که «بیدینی مدیران ،علت
ِ

خواییم گرفت .البته ینیشه عناصر فاسد ودود دارند ولی آیا میتوان تنام مشکالت را به گردن آنها انکداخت؟! بکا توضکیحات
مدل ادارهی بیدین» است که دست و پای مسؤولین دیندار را یم بسته است .پس
فوق روشن شد که بیشتر از مدیران بیدینِ « ،
ِ
فساد این شصص و آن شصص تحلیل کرد .بیایید موانع را درست بشناسیم و حساسیت یاینان را در
مسئله دامره را ننیتوان با ِ
6

آنجا متنرکز کنیم .قبل از انقالب خیلییا بودند که گفتند بهارییا دین مردم را نابود کردند یا فکالن اتفکاق در فکالن کابکارهیکا
میافتد پس بیایید برویم با الواط دوست شویم تا آنها را به دین متنایل کنیم .اما حضرت امام (ره) گفت گرچکه ینکهی اینهکا
ناام سلطنتی شکاه متنرککز شکوند! اکنکون ککه حکومکت
فساد است اما عنوم مردم را دعوت کرد که بر نقطه اصلی فساد یرنی ِ

دنگ اقتصادی و فرینگی بایستیم ،بایکد
اسالمی برپا شده است و میخواییم احکام اسالم را محقق کنیم و میخواییم دلوی ِ

دست ولیفقیه و نواب عام را برای تحقق اسالم به زنجیر میکشد ،بشناسیم! ینکانطکور ککه کفکار بکرای
مرکز تولید مفسده که ِ
دنیاپرستیشان شدید و پیچیده عنل می کنند ما یم باید برای اظهار ارادت به اباعبداللکه الحسکین(ع) و تحقکق اسکالم دقکت و
پیچیدگی به خرج دییم! انشاءالله در ادامه ،ابراد دیگری از این مدل اداره را تبیین میکنیم .سپس به صورت خیلی ادنالی راه
کاریایی که باید بر آنها متنرکز شویم را بیان خواییم کرد.
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