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تعالیباسمه



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

 چهاردهم مبحث



میدر  بیه انبیال   های امنیتیی و دایاعی جاهتییت   و عبور از هجمهسیاسی در نظام جمهوری اسالمی  بعد از تثبیت وضعیت
 ی قرار گرات. یعنی کشیور بیه وضیعیت تبیای رسیید و از حالیتاسالمی، نظام در مبابل حلِّ چالش های ارهنگی و اقتصاد

وقتی کیه تبیای سیاسیی  و باید امنیت کشور را تأمین کنند. اماجنگی خارج شد، زمانی که جنگ است وضعیت بحرانی است 
ایجاد بستر زندگی تحبق احکام الهی و  تصادی را حل کنیم و اهداف انبال  مبنی برقباید چالش های ارهنگی و ا حاصل شد،

تیم. هسی هایی و پیچییدگی هیا برای حل این مطتب دچار مشکل بینیم که دینی برای مردم را محبق کنیم. اما با گذشت زما  می
هیا نیید در  نشده است بتکه بعضًا برخیی ارز  قهای ما در تحبق احکام الهی و زندگی دینی محب یعنی نه تنها برخی از آرما 

دید شیده اسیت کیه مبیام های ارهنگی و اقتصادی مرتفع نشده است بتکه آ  قدر ش رنگ شده است! نه تنها چالش جامعه کم
اصیتی و  مانع و چیالششد  بیا جنگ اقتصادی سخن گفتند!  جنگ  ارهنگی وگیری  از شکلصریحًا  معظم رهبری حفظه الته

ای  راته است، یک عتم و ابدار پیچییدهرای حل مسائل ارهنگی و اقتصادی و تحبق  احکام الهی که در مبابل ما قرار گمحوری ب
اصتی تحبیق اهیداف  می تناسب نداشته باشد قطعا مانعاسال اگر این ابدار با اهداف حکومت است.« کشور مدل اداره»به نام 

و ایین  مندل به ماشیین جیاروبرقی نییاز داریید مید کرد ر که شما برای تانطوخواهد بود. امروزه زندگی پیچیده شده است، هم
تر، رو  اداره کشور  ها و کاالها پیچیده از همه این ماشین ؛ها تولید می شود ی مختتف در کارخانهها ماشین با ترکیب  تخصص

نیسیت کیه پادشیاه  گذشیته دیگیر مثیل کند. ت میکند و جوامع را مدیری های بشری را با هم هماهنگ می است که تمام عرصه
کارشناسی است.  دقیق د   دستور در این ماشین، نیازمند مطالعایدستور بدهد و زیردستا  نید در تبعیت از او باشند! صادر کر

 کیرد   آ  بایید از گیرنید کیه بیرای عمتییگیرا  قرار می دهند و آنها تصیمیم میی  مینه مطالعاتی را در برابر تصمیمسپس این ز
 منجر به تحبق شود. اد و ارهنگ و سیاست استفاده شود تا نهایتاً روندهای پیچیده همه جانبه در اقتص

است که رؤسای جمهور و وزیرا  و میدیرا  « اتومبیل» همانند یک «ماشین اداره کشور» شد بیا روشن شد  این مطتب برای 
ر کرده و به مبصدی می رسانند. این ماشین قطعای و اجداء بسیا پشت ارما   آ  نشسته و تمام مردم را بر آ  سوار ،عالی کشور

آ  نید زیاد می شود. در گذشته برای طی مساات قم تا تهیرا   زیاد و پیچیده ای دارد. به تبع پیچیدگی اجداء آ ، سرعت  حرکت
ماشین های پیچیده و عتمی، ایین بر اسب و استر سوار می شدند و دو سه روز به طول می انجامید. اما امروزه به دلیل  ساخت  

که مییدا  بنیدین و آ  و رو ین و  است گرهایی ها و نشا  همچنین این ماشین دارای عبربه مسیر را در یک ساعت می پیمایند.
سیستم سوخت رسیانی دارد، ییک سیسیتم بیرا رسیانی دارد، ییک سیسیتم  مساات طی شده و... را نشا  می دهد. همچنین
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وار می کنند و می گویند بعد از بیست سیال شیما را بیه مبصیدی حاکمه کشورها مردم را بر این ماشین سمکانیکی دارد. قوای 
 آمارهایی که بیه صیوریلذا  .های تروی و ارهنگ و قدری متی، به میدا  معینی اادایش پیدا کرده باشد شاخصهرسانیم که  می

ار  این ماشین است. بیه عنیوا  مثیال شم سنج و کیتومتر ی سرعت مندله ، بهماهانه و ساالنه و... در اخبار ارائه می کنند روزانه و
اال  عدد تخت بیمارستا  و پرستار و متخصص و... دارند و میا  بهداشت،کشورهای پیشراته در عرصه درما  و  شود گفته می

و آ  و بنیدین ماشیین را  میدا  رو ین ،برخی از اجدای این ماشینهم اال  عدد نسبت به استانداردهای جهانی عبب هستیم. 
وضعیت  اشتغال و کارگرا  و گمرک و صادرای و واردای و... است کیه  لش در مدل اداره کشور، نشا  داد نشا  می دهند. مثا

این ااصته به چه میدا  سرمایه و نیروی کار و... احتییاج  گویند برای کم کرد  یشوند و م با استانداردهای دنیا مبایسه می دائما
 م.داری

گرهای اتومبییل، در میورد سیوخت  ایین اتومبییل  های مدل اداره و تشبیه آ  با عبربه و نشیا  بعد از بیا  تمثیتی درباره شاخصه
ایین  اقتصیادی و اجتمیاعی را رقیم میی زنید. ای بدرگه انگیدد و اعالیت میبررا چگونه انگیده های یک متت  صحبت شد که

، این است کیه ی اقتصادی و اجتماعیها های مردم برای اعالیت تحریک  انگیده محورو سوخت مورد نیاز من  ماشین می گوید
قرار بدهم. وقتی متت ها میدا   تنیوع و کیارایی و زیبیایی کاالهیا را  مردم ا به صوری مداوم در مبابلکاالهای متنوع و کارآمد ر

 بیه طتبی و عدم رضایت بیه هییس سیطحی از لیذی، دینی از تنوع عارفدر مگفته شد که خواها   آ  می شوند. مشاهده کردند 
، باشید« حیرص»آ ،  و عتیت حرکیت ه با آ  جامعیه اداره میی شیودک سوخت ماشینیاگر پس  یاد می شود.« حرص»عنوا  

ی قیرار میی گییرد و ارز  هیای الهیو اعتبادای و اخالا و احکام دینیی در انیدوا  گرایانه ی آخریها مشخص است که انگیده
جامعیه تبیدیل میی کننید.  دو ارد نیست، بتکه حرص را به وصیفیک ارد و  وصف« حرص»شود. بدین ترتیب،  رنگ می کم

 این امکا  وجود نیدارد کیه بیه و دیگر منابع محدود است از طرف ، همه مردم همه چید را می خواهند اماحرص که ایجاد شد
! شیود «تحبییر»و حیریص بایید  ن مشکل می گویند حرص را باید رام کیردای لذا برای راع ی کاالها را بدهند. همه مردم همه

، در اال  شغل می اجتماعی! می گویند هر کسی اال  درجه از تحصیالی و مهاری را داشت چگونه؟ از طریق ایجاد طببای
ممکن اسیت کسیی باید سطح  مهاری و تحصیالتش را اادایش دهد.  ،خواست یبیشتر رااه و مصرف اگر تواند مشغول شود و

کیه پیول برخی از میردم  داشت تا خرج تحصیالی را بپردازیم امامطتو  باید پول  د برای رسید  به تحصیالی و مهاریبگوی
اال  درجیه از حبیوا را دارد،  ،چه کار کنند؟ می گویند آنها به ما ربطی ندارند. هر درجه از تحصیالی و مهاریندارند، باید 

م را حیرص  میرد بر مبنای پول و حبوا و درآمد، اجتماعی آخر! لذا از طریق ایجاد درجه ها و طببایدی بیشتر و الی درجه بع
 033، شرکت های بدرگ د مدیرعاملدر آمریکا، درآم هاآماربرخی لذا مطابق  کنند.مردم را تحبیر می  رام می کنند و به عبارتی

 او چگونه است و که تفریحدانند  آ  مدیرعامل ندارند و نمی و مصرف   اصاًل درکی از سطح رااهلذا کارگرااست.  برابر کارگرا 
امیا  یذایی کیه میدیرعامل را  توکبا  بدهند خیتی خوشیحال میی شیودکارگر یک ُپرس چ  ذا خوردنش چگونه است! اگر به

بازی   یذاها عشیق انواعهر کدام اندکی بخورد و با  جها  باشد تا از  ذاهای لوکس باید مید بدرگی از انواع ،خوشحال می کند
ی مهمانا  و اطراایانش را تحبیر می کند که ببینید من در چیه  ابط برای سیر شد  بخورد! با این کار همه ذا را  که کند؛ نه این
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 ،من قیرار بگیریید شما هم اگر می خواهید در جایگاهمعنای راتار او این است که درآمد و مصرف قرار دارم!  سطحی از قدری
اعیم از کارخانیه و مهمیانی و جامعیه و  ی من خاضع باشید! ارما  بردار باشید! وقتی مردم در تمام محیط  زنیدگی برابر باید در

قیمیت دیید، در عروسیی   های گرا سطح مشاهده کرد؛ در خیابا  ماشیندر باالترین  را همه مصارف این ی رسانه و مدرسه و...
بیه خیتیی از قطعیا تحریک می شود اما  در مندل  تروتمندا ، دکوراسیو  ااخر دید، تنوع و... دید،قیمت و  ذاهای م گرا  سالن

 میی کننید تیا تحبیرو  محروم یورص اینبه مردم را پس ! کند . همین ارهنگ در همه کشورها جریا  پیدا میآنها نخواهد رسید
 اگیر ابهت مادی آنها منفعل شوند و تانیا بفهمند که ند تروتمندا  و مدیرا  در چه سطحی از رااه قرار دارند و در مبابلاواًل بدان

ایی کیه به خیتیی از چیدهی خواها  چنین سطح مصرای باشند، باید دستورای مااوا را به خوبی اجرا کنند و تالثا در این سیر،
رد   نیازهیایی کیه با حرص و تحبیر و محروم کرد  و ارضاء نکییعنی  رسند و باید این واقعیت را قبول کنند. دوست دارند، نمی

 ایجاد می کنند. ، انگید این ماشین برای راه انداختن به این صوری، ند، جامعه را به حرکت می اندازند وایجاد کرد

ای باشد تا آ  را بسیوزاند و نییروی حاصیل از آ  را بیه  سوخت این ماشین، برای احتراا  این سوخت باید جرقه بعد از توضیح
رسانی و همانند  یکی از اجداء سیستم برا« کاال انبوه تولید»توا  گفت که  به صوری تمثیتی می هد.چرخ های ماشین انتبال د

بیه صیوری انبیوه  عرض  دید مردم جها  قرار دادنید یکه در م را ی این ماشین است. هما  کاالهای متنوع ای برای حرکت جرقه
. در این شرایط، بنده و امثیال  تا تولید انبوه ارو  برود و ضررده نشود ری باید مصرف نید انبوه باشدکنند، در این صو تولید می

، چطیور ایجاد میی شیود «وصف  اسراف»با ی سوخت آ   در ماشینی که جرقه ید؛ امااسراف نکنگوییم  بنده دائما در منابر می
نصایحی در چنین شرایطی، مانند این است که مردم را سوار بر ماشین  چنین ؟!را در سطح جامعه گرات اسراف جتوی توا  می
هیوای مطبیوع و جیا بیرای » :می گویند مردم هم«! از ماشین بیرو  بروید و روی سبف  آ  بشینید» :به آنها بگویید بعد ید وکن

 ؟!«میشیننروی سبف ب طورماشین است؛ چدر داخل   نشستن و استراحت

شیود: اگیر داتیر کیار و شیرکت و  این مساله مطیر  می را به دنبال آورد، مصرف  انبوه انجام شد و کاال انبوهز آ  که تولید  بعد ا 
باالیی دارید و به این نتیجه برسند که  مصرف که همه بفهمند شما قدری   ، چنا  باید مجتل و تشریفاتی باشدبرپا کردید بانکی

چنین شرکتی را  سهام در این صوری همه تر یب خواهند شد که .ید شدورشکست نخواه سرمایه بدرگی در اختیار شماست و
و  هیا بانک مادی عظمت جبروی و جالل و شده باشد. در واقع گذاری کنند تا سودشا  تضمین بخرند یا در چنین بانکی سپرده

ابراز جیالل و ری  مصرف و قد در جامعه،« اعتماد» ی قدری پولی و مالی آنهاست. به این صوری، مبدأ دهنده نشا  ،ها شرکت
عتمیاد قیرار ا ر م سیالمت میالی، میورد عتیی مومنین و متدینینشود که  لذا تا حدودی روشن می .گیرد جبروی مادی قرار می

برخیی  منوط شیود. «تفاخر به آ قدری  مصرف و »به  ،اعتماد در جامعه عتمی  اداره کشورها باعث شده تا گیرند زیرا مدل نمی
ابیط از  نیویورک و پیاریس و توکییو و لنید  و ... شهرهایی مانند در های آنچنانی خرا  ها و آسما  کنند ساخت برج گما  می

کنید کیه شیدی و سیرعت  وسازهایی این معنا را به جهانییا  منتبیل می با  تفرج است اما واقعیت آ  است که چنین ساخت
در ایین  گیذاری ا سیرمایهلیذ حوی است که چنین دستاوردهای عظیمی در پی دارد وگرد  سرمایه و تروی در این شهرها به ن

. به همین دلییل اسیت کیه گذار ابدا دچار سوخت و سوز نخواهد شد شهرها، سود قطعی خواهد داشت و پول و تروی سرمایه
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اری می کنند. انعکاس  این مطتیب گذ های این شهرها سرمایه ها و پروژه و متت ها، تروی خود را در بانکی از دولت ها بسیار
موجیود در هیای  ت؛ مثال گرد   سرمایه در شمال شهر تهرا  آنبیدر زییاد اسیت کیه سیرمایهدر کشورهای دیگر نید معتوم اس

هیا و  در بیاالترین سیطح در پایتخت قسیام  رااهییای و امکانیایانواع و ا جذ  می کند. یعنی به سوی خودشهرهای دیگر را 
و سیرمایه  پیول کیه حجیم دهید این روند نشا  می در دسترس است و نند تهرا  و مشهد و شیراز و تبرید و...(شهرها )ما کال 

 بیه سیود و با ضریب اطمینیا  بیشیتری زودتر ،اگر کسی در این شهرها سرمایه گذاری کند در این شهرها گرد  دارد و دیازی
کننید کیه چیرا میردم   ها گالییه می تحبیر می شیوند و شهرسیتانی. در این صوری است که اهالی شهرهای دیگر رسد خود می

هیای  هیای کشیورهای پیشیراته و پایتخت مبنای روابط بیین پایتخت تفاخر شهرها  رور و تفاخر دارند! عتت آ  است که کال 
یعنیی ختیق  یابید؛  نیید جرییا  می و شهرهای کوچک هاکال  شهر کشورهای در حال  توسعه شده و سپس همین روند در میا 

کیم »رذیتیه  قوم شیعیب ابیط بیه وصیفلذا اگر شهرها و کشورهای جها  قرار می گیرد.  ، مبنای روابط بین«تفاخر»ی  رذیته
در در دنیاپرستی و کفر پیدا اما کفر  مدر ، آنبدر سعه ص دند،مبتال بو« لواط»رذیته  به وصف طلوط اب قوم مبتال بود و« اروشی

دند را به نحوی تنظیم کر در اجتماع پرورشی محیط و بستر ورذیته را به وصف جامعه تبدیل کرده  خالاا که انواع و اقسام کرده
 از قبیل حرص و حسد و اسراف و تفاخر می شوند. رذیته اخالا که همه خواهی نخواهی دچار انواع

دیین باشید  ، بیاگر مدل اداره این مدیر و آ  مسئول برنمی گردد بتکه اقتصادی و ارهنگی جامعه به عتت اصتی مشکالیپس  
یرا  نیید از همیین مطتیب سرچشیمه و تغییر هویت مید های انبال  در واقع رید مدیرهای متدین را نید به زمین خواهد زد. 

شوند. ابتیدای امیر  ره  ربی مواجه میگیرد. یعنی اارادی انبالبی و متدین، اداره کشور را بعهده می گیرند و الجرم با مدل ادا می
کنند اما با گذشت زما  و بعد از آنکه نسخه جیایگدین بیه آنهیا داده  کنند و از آ  دوری می را حس می رذیته اخالا جریا  این

ت را در محاسبای، واقعیی همین رسند که کنند و به این نتیجه می نشد، به محاسبای مادی  برآمده از این مدل اداره انس پیدا می
میادی  دلیل است که مدل  اداره، محاسبایها به این  ، شعار و آرما  گرایی است. در واقع رید  یر از این زند و جامعه رقم می

ما باید از ساده اندیشی نسیبت لذا حساسیت ها و ااکار و تصمیمای  آنها را تغییر می دهد.  به آنها تحمیل می کند و تدریجارا 
همه تبصیرای را به گرد  این میدیر و آ  میدیر نیانیدازیم و ابیط دائما  ، دست برداریم وبرابر آ  قرار داریمبه مشکالتی که در 

 است که گراتار آ  هستیم!« دینی مدل اداره بی»دینی متهم نکنیم بتکه باید بگوییم: عجب  مدیرا  را به بی

برخی از اجیدای ایین میدل اداره در  ،داری مردم دینرهبری و  اسالمی و مباومتانبال   البته به لطف خدای متعال و به برکت
 که تحمل می شویم. اما باید دقت شودم ی از این ابدارکمتر ، ضرباینسبت به دیگر کشورها ی کند ونم ما به خوبی کار کشور

ای رهبیری نیید بیه رسد، عتت هشداره م خواهد شد و به نظر میکاری ه ،اگر چاره نکنیم ها محکم است و بهرحال این ضربه
 گردد. باز می همین مساله

در جامعیه نهادینیه کیرد،  راحال اگر این مدل  اداره، وصف  حرص و حسد و محرومیت و تفاخر و اعتماد مادی و اسیراف و... 
کنید. یعنیی  در عمق خود، بیه همیین مسیاله رجیوع می اقتصادی نیدجنگ جنگ  ارهنگی و  توا  به این واقعیت پی برد که می
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 ربیی دچیار کیرده و از سیوی حیوزه و  اداره است که ما را به محاسبای برآمده از میدلترین سطح  حمته دشمن در این  عمیق
 دانشگاه نید نسخه جایگدینی ارائه نشده است.

برخی گما  میی در اینجا . معرض خطر قرار دارد اعتبادای و ایما   مردم در ارهنگی، این مساله مطر  است که مثال در جنگ
تهدید می کند؛ امیا اتفاقیا شیبهای نظری در مورد  اتبای وجود خدا و نبوی و امامت و ... مردم را  اییک سری شبه ابط کنند

یعنیی ! انید نی و ممتوس در زندگی دادهی عیها اند و جای خود را به شبهه نظری خیتی وقت است است که در حاشیه قرار گراته
، اما در قر  بیسیتم بیه اخالا الهی حق است احکام و این اعتبادای و خواهد مردم را به این نتیجه برساند که گرچه دشمن می

گاه خواهند این دید در واقع میباید زندگی کرد!  ،کنند نحو دیگری نمی شود زندگی کرد و همانطور که همه جهانیا  زندگی می
حاضیر  ا و پیغمبر  صحیح اسیت امیا در عصیرسخن خد و  دیگر امکا   عینی ندارد! کهزندگی به نحرا بر جامعه حاکم کنند 

، اصیتی و اساسیی لذا شیبهای و حیای اجتماعی به شکتی دیگر، امکا  تحبق عینی ندارد. زندگی کنیم این نحومجبوریم به 
امیت و... مبه توحید و نبوی و ا ،قیظواهر و سال ر م اختالف ما عتی مردما  الب یعنی نه تنهنه نظری!  ند وستشبهاتی عینی ه

. شیرکت ..امیور خیرییه و  عرایه هیا و  در عداداری ها و محرم ها و ااطمیه ها و رمضا  ها و اعتباد  ذهنی دارند و باالتر از آ ،
 گذرا  زندگی به نحو دیگری است! ،در عمل کنند که خواهند زندگی کنند، احساس می اما وقتی می کنند! می

 شود که جوانا  است و گفته می ، انحرافخطور می کند عمومارهنگی به ذهن  موضوع جنگ اولین چیدی که در به طور نمونه،  
ایین اما دو نوع نگیاه بیه ند! ا هند و اهل  روابط نامشروع شدظاهر جوانا  تغییر کرده و الأبالی شده اند و به ظواهر دین توجه ندار

خود را کنترل کند و شیطا  او را اریب داد و نفیس  امیاره  نفس نتوانست هوای گوییم این جوا  گاه می :مبوله، قابل طر  است
معتوم می شیود ییک  ی توضیح آ  گذشتکه در  ی  گوییم با توجه به مدل  اداره اما گاه می ا  بر او  تبه کرد و مرتکب گناه شد.

بیا نییروی انسیانی چطیور محیط و بستر پرور   اجتماعی هست که جوانا  را به سمت  گناه می کشاند. این میدل میی گویید 
سال  4باید  سال درس بخواند. بعد از آ  هم 21سپس در دبستا  و راهنمایی و دبیرستا  باید  ابتدا در مهدکودک و برخورد کرد:

سیالگی وارد  52، 14دانشگاه ها درس بخواند و بعد از کسب تحصیالی و مهاری های الزم، در سین سال در  8سال یا  6و 
یعنی همه برای تأمین زندگی عمال باید بر اسیاس کیفیتیی خیاص از تحصییل و  مطتوبی به دست آورد. بازار کار شود تا شغل

بعید  و سالگی درس بخواند 52تا سن  جبور باشداشتغال حرکت کنند. این در حالی است که اگر جوا  در یک جامعه دینی م
در سن پاندده سالگی  یاز  جنسی و عاطفی او چه می شود؟! وقتی اشخاصن تکتیف در طول این مدی وارد بازار کار شود، آ  از

است کیه در ای را پیچید که مربوط به درجای باالی عراا  است و از آنها خو آنها نسخه همهتوا  برای  میمگر  ند،بالغ می شو
که تازه پیس  سالی که باید برای تحصیالی و کسب مهاری صرف کنند،  رائد خود را کنترل کنند؟! عالوه بر این طول ده تا دوازه

ای بیرای تشیکیل زنیدگی بیه دسیت  ند تا سیرمایهنکار ک جوانا  باید چند سال، از به دست آورد   یک موقعیت شغتی مناسب
  رند!وبیا

 روابیط   از هما  ابتدای بتوغ، اضا و زمینه را بیرای برای جوانا   خود و نیستند، چرا که آنها ربی با این مشکل روبر جوامعالبته 
نیاز عیاطفی و جنسیی  ...،ها و ، پارتیها دانسینگها و  مکا  های خاصی چو  کاباره جنسی اراهم می کنند و با دایر کرد  آزاد
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کیه دیین هیم  و این« تحصییل و اشیتغال»ی می ااتد؟! تحت عنوا  جذا  دینی چه اتفاق . اما در جوامعشود جوانا  تختیه می
روابط  نامشیروع  شا  به برای تامین  نیازهای جوانا  لش و دوگانگی می شود وجامعه دچار چا کاری را رد کرده، سوادی و بی بی
مواق بیه تحصیالی و کار،  قبل از اتمام شا  کنند تا به ارزندا  توانند می ها خانواده» یده می شوند. ممکن است گفته شود:کش

یعنی اگر خانم هیا در . عمال تغییر داده است ابر و  نی را نید تعریف   اما باید توجه داشت که مدل اداره  ربی،« د.ازدواج شون
ای گیاز  دخانهدر آشیپ رتی نمی کردند، امیروز اگیربا گاز  پیکنیک  ذا طبخ می کردند و هیس احساس حبا سال قبل از این، 13

ی و اگر پدری برای دختر  خود گاز رومیدی و یخچال  ساید و ماشین  لباسشیوی شود! رومیدی نباشد، احساس حباری ایجاد می
احساس می کند که او را تحبیر کرده است! لیذا حتیی اگیر والیدین   ،و ماکروویو و... تهیه نکند ماشین ظراشویی و جاروبرقی

اشت که از عهده بسیاری دای سنگین خواهد  زندگی با تمام امکانای هدینه باز هم تهیه چنین مالی کنند، مکزوج ها به آنها ک
بی آبرویی و احترام و سرشکستگی، در عمل و با تحول در الگیوی مصیرف، تغیییر ابر و  نی و آبرو و معنای . چو  آید بر نمی

، آنا  به سمت  جوانا  با توصیه و نصیحت و ارائه اطالعای دینی بهاندیشی است که گما  شود صراا  پس ساده .پیدا کرده است
عینیی از ابیر و  نیی و آبیرو و  تحصییل و اشیتغال و نیید تعرییف حجا  و ازدواج و... متمایل شوند؛ چیرا کیه سیاختارهای

نیروی آورد،  وجود می ربی در تمام  جها  به  اداره ی که مدلبستر سرشکستگی، مانع اصتی در عمل به این احکام است. یعنی
دهید کیه اضیایی بیرای تحبیق احکیام ازدواج و  و اشتغال و الگوی مصرف قیرار میتحصیل  هایی از چنین کانال را در انسانی

 .گذارد خانواده و عفاف باقی نمی

وای نفیس  به لغد   کفر و نفیاا، ابیط بیه هی اور کنیم که دنیاپرستی و دچارشد باید ب رد وارهنگی چنین عمبی دا پس جنگ 
را میی  اضیای اجتمیاعی اند و اتفاقا خیتی ُپر کار هستند و جاهتیت  میدر ، ه ائمه کفر ساکت ننشستهگردد! بتک بر نمی یدرون

. خدای متعیال «یخرجونهم من النور  إلی الظتمای والذین  کفروا اولیاءهم الطا وی» برد: عمق  ظتمای می مردم را به سازد که
 تیک شود؟! آیا با تک پذیر می امر چگونه امکا این  مت  ظتمای می برند.مردم را از نور به س ،طا وی ءکند که اولیا تصریح می

ها و ساختارهایی قرار  ی سازند و مردم را در کانالدهند؟! یا اینکه بسترهای اجتماعی م کنند و آنها را اریب می مردم صحبت می
 دوری از احکام و اعتبادای محرومیت از آبرو و جایگاه اجتماعی است؟! در واقعدهند که خروج از آنها، مساوی با اندوا و  می

بیه تواند  سازی در اجتماع است که می سازی و شرایط گردد؛ بتکه بیش از آ ، این محیط ی برنمینفس  درونهوای ابط به  الهی
ارهنگیی را منحصیر در  نباید دائمیا جنیگ چندین برابر تحریک کند. لذا یای نفس را برای تحرکزندگی الهی ضربه بدند و هو

و اشتغال و ماهواره و اینترنتی وجود ندارد، وقتی تعریف  تحصیل که د حتی اگر ارض شوماهواره و  اینترنت و موبایل و... کرد! 
را بسیاری از ی به مدل  اداره  ربی واگذار شود و نسخه جایگدینی ارائه نشود، قهر بحث های نظری دنه  ابر و  نی در عمل  ی و

نید و روابیط هدینیه هیای زنیدگی را ندار د که توا   پرداخیتنبه این نتیجه می رس با محاسبه اقتصادی دوستدار دین نیدجوانا  
آورنید. خصوصیا بیا  تر است و لذا برای تامین نیازهای عاطفی و جنسی خود بیه آ  رو می مند بسیار ارزا  نامشروع و  یرقاعده

ساس احکام اسالم در ازدواج، مرد باید نفبه همسر خود را بپردازد که این امیر بیا الگیوی مصیرف موجیود، که بر ا توجه به این
 ز  و مرد هر دو باید به صوری اشتراکی خرج  خانه را تامین کننیداما در کشورهای  ربی،  کند. های کمرشکنی ایجاد می هدینه
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 پرداخیت نفبیه توسیطساز  اسالم چو  ازدواج و  اره  ربی، احکام  انسا مدل اد. یعنی ای برای پرداخت نفبه ندارد و مرد وظیفه
ها، محیط جامعیه کیه دائمیا در حیال  او را اراهم می آورد، عمال به چالش می کشد. عالوه بر همه این موجبای  رشدمرد را که 

ضا بیرای دوام و پاییداری ازدواج کند و موجب تضییق ا طتبی در امور جنسی نید تحریک می بخشی به کاالهاست، به تنوع تنوع
 شود. می

 آ  را و بیه نسیبتی کیه هیای ناشیی از آ  شیده ناهنجاری مبتال به ،به نسبتی که مجبور شده مدل   ربی را بپذیردپس جامعه ما 
درک از مشیکل  اصیتی ایجیاد  و شده است. اما اگر ما این روند ادامه پیدا کنید نپذیراته و مباومت کرده است، دین  مردم حفظ

باید بیر نبطیه  لذا حساسیت های متدینین و انبالبیو  و مردمکاری تر خواهد شد.  نشود، خطرای بیشتر شده و ضربای  دشمن
طور که پییش از انبیال ، کسیی نبیش بهایییت در  ااسد وجود دارند هما کند که مدیرا   رکد شود! کسی انکار نمیاصتی متم

، و ضیربه بیه دیین نبطیه کیانونی مفاسید ه( به درستی تشخیص داد کیهاما حضری  امام )ر کرد را انکار نمی ضربه به دین مردم
و عتیت اصیتی  نبطیه کیانونی مفاسید پهتوی است! امروز هم باید برای عموم میردم و متیدینین مشیخص شیود کیه حکومت  

از کجا ضربه می خورند و حساسیت خیود را روی آ  ار شوند که همه باید بید است و« مدل اداره  ربی»ها جامعه،  ناهنجاری
 نبطه متمرکد کنند.

اقتصادی ابط به این نیسیت کیه  جنگ گردد. نید به همین مطتب باز می« اقتصادی جنگ» رسد شناخت صحیح از به نظر می 
تصادی دشمن در این نبطه و واردای  کاالها ممانعت می کنند. بتکه عمق هجمه اقاز صادرای  قطع کردند وروابط  بانکی ما را 

تولیید  گیرد: هر کشوری برای دستیابی به زندگی خو  و مراه و تامین معیشت مردم باید به تولید تیروی بپیردازد امیا شکل می
با تال  دیگر کشورها مواجه است و باید  برای تولید تروی، تروی، الگوی عتمی  مختص به خود را داراست. یعنی هر کشوری

های بیدرگ وارد کننید و  اند که سیرمایه بر سر تصاحب بازارهای جهانی با آنها رقابت کند. کشورهایی در این رقابت مواق بوده
ولیید ا کیفیت تکاالهای ب با نوسازی خطوط تولید از طریق وارادی سرمایه و تکنولوژی خارجی، و ای جدید بخرنده تکنولوژی

در واقع کیفیت کاال به نحوی که توانایی رقابت در بازار جهانی را داشته باشد به تکنولوژی . کنند و مواق به تصاحب بازار شوند
ایرا  می گویید اگیر شیما هیم میی  ولینؤمدل  اداره به مردم و مسلذا محاسبای . ولید  جدید و پیشراته منوط استخط  ت برتر و

 الی بیا کیفییت تولیید کنیید. امیاباید از تکنولوژی جدید در کارخانه ها استفاده کنید تیا کیا ،دا کنیدخواهید به تروی دست پی
کال  و تکنولوژی برتیر،  صاحبا  سرمایهمهمترین های بدرگ است و  خریداری این تکنولوژی و استفاده از آ  وابسته به سرمایه

ت که چنین نیازهای اساسی را بیرای کشیوری کیه بیا آنهیا درگییر ا تحریم کردند و روشن اسکه شما ر هما  کشورهایی هستند
 کنند. است، تامین نمی

واقعیت تولید تروی و  یرواقعی ندنید و  شعارهایتا  دست بردارید و سخنا  که از لذا پنهانی و آشکار دائما گفتند و می گویند 
  برخی این سخن از زبا تا  حل خواهد شد. مشکالیمردم در دنیای امروز را بپذیرید! در این صوری است که  تامین معیشت

اداره، چنیین  شد، بتکه محاسبای  مدلالبته نه به این معنا که او می خواهد کشور را به بیگانه بفرو مسئولین نید شنیده می شود؛
را مطر  کردند و « نفوذ»الته خطر  حفظه بریمعظم ره شد که اگر مبام بیا گذشته  در مباحثرا به او تحمیل می کند!  تحتیتی
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در مطالعیای   نظیام ولینؤمسی محاسیبای تعرییف کردنید، بایید توجیه داشیت کیه« نظام ولینؤتغییر  محاسبای مس» آ  را به
ین عتوم و گیرد. ا اداره کشور تحت تاتیر قرار می و مدل و برنامه ریدی و جامعه شناسی ی مانند اقتصادعتوم توسط و کارشناسی

نفیی  به دست گراته است، راتوحید و خداپرستی  پرچم جمهوری اسالمی در عصر حاضر که بدرگ را یبتمحاسبای، این حب
 رسیید   بیه رایاه کشیورهای دنییا بیرای همیه گوینید و می دانند کنند و همه دستاوردهای انبال  را شعاری و  یرواقعی می می

! چند وقت دیگر هم از این لجبازی دست برخواهید داشیت ی می کنید وشما در این میا  لجباز اند. ابط روزاادو  متحد شده
همیید کیه اول بایید الیذا  ارهنگی نید به مدل  اداره مادی و الحادی برمی گیردد!جنگ اقتصادی و جنگ  ترین سطح پس عمیق

شیناخت!  محبین اباعبدالته قرار دارد، بیه درسیتی جامعه شیعه و را که در برابر خطراتی باید عمق ضربه از کجا وارد می شود و
چه تروی های عظیم و  ،ها رات از این چالش که برای برو  در مبحث آینده بیا  خواهد شددشمن،  ناخت عمق خطربعد از ش

  بر ما جامعه شیعه است. این پیچیدگی ها در ضربه های امنیتی و نظامی که ابتدای انبال تجربیای واضح و روشنی در اختیار
 ایرا  از آنها عبور کرد. وارد کردند نید وجود داشت که متت

آ  کیاری انجیام نیداده  در برابیر تاکنو  زا و بی دین است چرا نظام اداره اینبدر مشکل اگر این مدل ممکن است سوال شود که
و  عتیوم به صیوری داعیی بیر تمیام تواند نمی یر  معصوم  تکه عبالنیباید توجه داشت  ،است؟! اما با توجه به مطالب گذشته

شید اگیر  کند. لذا در ابتدای انبال  تصور میتدریجی رشد پیدا می  عبالنیت او به صوری احاطه داشته باشد بتکه اطالعای
 نحوه مدیریت در سطح نظاماصال متدینین از  نظام حل خواهد شد؛ یعنیمسائل  و متدین در مناصب قرار گیرند، انبالبی ااراد

خدا بر عمق   این درک بوجود آمد. رحمت ،با چالش های مختتف همواجه زما  و در دارهای آ  درکی نداشتند. به مرورو نرم اا
بیرای اداره کشیور میی  صریحًا اعالم کردند که ما الگیوی اسیالمی 86بصیری و آینده اندیشی مبام معظم رهبری که در سال 

ی سیاعت بیه صیحبت هیا ها چندین ر کردند و خودشا  در آ  نشستبرگدا «بردیهای راه نشست»برای آ   88 خواهیم! سال
 در جتسیای 44رهبیری ایین سیفار  را در سیال »گفت:  رنامه بودجهسازما  و باسبق  صاحب نظرا  گو  می دادند! رئیس

داشیت کیه ید دقت با «به صوری عتنی مطر  کردند. 86 لای آ  مهیا نبود، تا اینکه در ساخصوصی مطر  می کردند اما اض
ایید! امیا بعید از برگیداری آ  وجود ندارد که باید به تدریج بوجیود بی انبالبیو  و متدینین و مردم سطوحی از ظرایت میا  خود

در اندوا به سر می برد و اساسا یکی از اهیداف طیر  ایین مباحیث آ  « الگوی اسالمی ایرانی پیشرات»مبوله  اآل  ،ها نشست
 تحتییل هیای دیگیری شود و مورد توجه قرار بگیرد. عتت اندوای آ  نید وجیوداز اندوا خارج  که این نیازهای اصتی نظام تاس

گوینید  انگارانه که برخی متدینین و انبالبییو  دارنید و صیراا می سادهتحتیل های  یعنیدر این میا  جوال  می دهد.  است که
مشکالی حل خواهد شد. این یک تحتیل است که سخن رهبری را بیه  ،شوند  مدیرا  بد هستند و اگر چنین اشخاصی اصال

میا  ر هد»دیگیر ایین اسیت کیه  ( تحتیلیادما  نرود که امتحانای در دوره دوم تاریخ عبالنی و تحتیتی است!)اندوا می برد. 
اگیر  مسیائل را سیخت میی کنیید؟!؛ چرا اینبدر و بگوییم حالل و حرام  دین معتوم است داری توقف کنیم قبتی از دین ظرایت

خواهد بود و مشیکالی هیم حیل خواهید شید و آ  خدا راضی  اشخاص و مکتفین به انجام واجبای و محرمای مبید باشند،
امیا  «حل خواهند کیرد! آنها را )عج( به زودی ظهور می کنند و عصر ولی ، ا  شاءالته حضریشود مشکالتی هم که حل نمی
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، مومنین ناچیار کفر و نفاا بود زمانی که قدری به دست د که شیعه به حاکمیت نرسیده بود؛ یعنیواین تحتیل زمانی صحیح ب
اسیالم بیه دو  او ااتیاده اسیت، و وظیفیه تحبیق  زمانی که شیعه به قدری رسیده . اماحالل و حرام اردی اکتفا کنندبه  بودند

ردم بیا ماشیین این که اآل  کیه می است! مثل ی قبتی تاریخ تهه معنای توقف در مرحداری، ب تنسک بر ظرایت  قبتی ایما  و دین
ا به جایی رسیده اسیت کیه در برابیر داری م دین ستر جابجا شویم! اآل  ظرایتد باید با اسب و اجابجا می شوند و کسی بگوی

ساختارهای جامعیه انجیام شیود. پیس  سطح در باید حفاظت از شیعه و محبین ایم و یک نظام قرار گراته سائل در سطحم حل
ی اسالمی برای اداره نظام می شود، چنین تحتیتی اسیت الگو تولید جر به اندوای استنصار  رهبری مبنی برمن تحتیل دیگری که

بشیر بیه »و میی گوینید:  کننید ای هم در دانشیگاه بیه تجیار   روز تکییه می عده. اند های عتمیه به آ  قائل ای در حوزه عده که
 در حیالیایین  «!قدر شعار ندهید و از آ  استفاده کنید و این را ببینید ، کارآمدی مدل ادارهجربیای  عینی دست پیدا کرده استت

در سیازما  هیای جاسوسیی و  نست همین کارآمدی و تجار  بشیری را کیه از بعید نظیامی و امنیتیی،که متت ایرا  توااست 
ق و یحبیاایین  گیر کنید. زمینو  صدام متبتور بود، شکست بدهد سرویس و ارتش تاطالعاتی  سی آی ای و پنتاگو  و اینتتجن

ا  چطور می تواند آنچه که به عنوا  تجربیای بشری و ایم که قدری ها در برابر دیدگا  جهانیا  قرار گرات و معتوم شدواقعیت 
همیه  دی آ  در امور نظامی و امنیتی بود کهبشری و کارآم با همین تجار  کارآمدی آ  مطر  بود، به زمین بدند!  ر  و شرا

عی و امنیتیی و   را در عرصیه هیای دایامتیت اییرا  ایین تجیار حباری کشانده بود وبه سکوی و  در برابر  مظالم خود دنیا را
تجار  و کارآمیدی  !. بتهآ  را به دیگر کشورها نید انتبال دادندبتکه  اطالعاتی شکست دادند و نه تنها خود به پیروزی رسیدند

ها و طتسم های امنیتی آ  رسیده که آ  را به زمین بدنیم! از اشار عرصه ارهنگ و اقتصاد هنوز به دست شماست و اآل  زما در 
مب اتم هیای گراتیم، اکنو  نوبت به ب اتم و رعب حاصل از آ  را به بازی ارآمدی بمبعبور کردیم و ک و دااعی  ر  و شرا

های  برخی در حوزه لبای رهبری را به  اندوا می برند ودانشگاه، مطا برخی با ادبیایپس رسیده است!   ر  ارهنگی و اقتصادی
مطالبای رهبری را به انیدوا  ،با تحتیل های ساده انگارانهنید متدین و انبالبی  اری می کنند. برخی مدیرا  و مردمعتمیه چنین ک

تحتییل هیای  شخصیتی که شبانه روز در معرض انواع سوی مهمی که از ضوعالبه چنین مومی کشند. باید توجه داشت که مط
، تا حاال در برابر آ  همه است! چرا که هر کسی بود مدل اداره است، بسیار عجیب و معجدگو  ناشی از این کارشناسی و مادی  

در برابر این اشار عتمی  نه تنهاهبری اما مبام معظم رهمه جانبه تستیم شده بود!  های تحتیل اشار برآمده از محاسبای عتمی و
این مطتب از  مدل اداره را تغییر داد. این و عتمی باید این دستگاه اند که تستیم نشده است بتکه به این نتیجه رسیده و تخصصی

مطر   رهبری سفار  عتمی که وزه و دانشگاه در تحبقحرکت ح عمق  بصیری و شجاعت ایشا  حکایت می کند. اما سرعت
بایید از عتیت اصیتی مشیکالی  ! یعنی مردمدبخشی، به این حرکت سرعت با بیا  این مطالب اند، بسیار کند است و باید کرده

ارهنگیی و  ا در برابیر ضیربه هیای دشیمن در جنیگاز نخبگا  حوزوی و دانشگاهی مطالبه کنند کیه چیر خود مطتع شوند و
را بیه ! چی؟! چرا آدرس های دیگری به مردم می دهید؟تا  کند است چرا حرکت !؟ساکت هستید اید یا هخوا  رات ، بهاقتصادی

شده است که شرائط دین داری را برای ناسالمی برای این تشکیل  نظاممگر ! ؟را خودی انجام بده مردم می گویید حالل و حرام
 و کارآمیدی، در برابیر بیا تکییه بیه تجربیهو مگر شما مسئول پشتیبانی عتمی از این امر نیستید؟! چیرا میردم را  مردم مهیا کند

 !؟ددندنرا به زمین  وژی دااعی و امنیتی و اطالعاتیتکنول ،همین مردممگر تکنولوژی تحبیر می کنید؟! 


