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تعالیباسمه



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

پانزدهم مبحث

.

 تهاجم جاهلیت ترین سطح که اصلی ه شدتوضیح داد« اداره کشور مدل»ای به نام  علمی پیچیده ارپیرامون ابز در مبحث گذشته
انقالب اسالالمی در  از آنکه شیعیان و محبین به برکت است. یعنی بعدرا شکل داده  اهل بیت )ع( امت دینی و محبینمدرن بر 

ب های امنیتی و دفاعی و نظامی که جاهلیِت مدرن برای انقال داره کنند و بعد از عبور از چالشسطحی قرار گرفتند که نظام را ا
هنگی و اقتصادی باله های مختلف فر آورد، اداره یک نظام در برابر جامعه شیعه و فقهای آن قرار گرفت ولی امروز چالش بوجود

چنالد  . سالعی مالا درکننالد می تعبیالر« اقتصادی جنگ فرهنگی و جنگ» از آن به حفظه الله که مقام معظم رهبری جایی رسیده
به یک سری مظاهر روبنایی یا عدم دینداری  توضیح دهیم تا معلوم شود این جنگاین جنگ را  مقگذشته این بود که عمبحث 

اداره کشور بالاز  ، به مدلمدرن ردم بازنمی گردد، بلکه عمق و سطح اصلی این هجمه و تهاجم جاهلیتولین و مؤبرخی از مس
 اداره کشالور مالدلاست که ابزار علمی آن، جانبه یک کار بسیار پیچیده  گردد. زیرا در قرن بیستم، اداره کشور به صورت همه می

ومرج خواهالد شالد و نارضالایتی مالردم، سالقو  آن  تواند آن را نادیده بگیرد و اال دچار ضعف و هرج است و هیچ حکومتی نمی
زمانی که به نسخه جایگزین دست پیالدا نکنالد، ناچالار اسالت از ایالن مالدل نیز تا  حکومت را رقم خواهد زد. لذا نظام اسالمی

عه اسالمی و امت دینی های بزرگ و مهلکی به جام ضربه این مدل اداره، علمی مادی و الحادی است،که  استفاده کند و از آنجا
  خواهد زد.

 هالای قتصادی و کاهش چالالشا جنگ فرهنگی و مبارزه با جنگخواهیم به این مساله بپردازیم که در  ، میدر این مبحث پایانی
ه ادار برای مقابله با مالدل ه به موضوعی پیچیده به نام مدل اداره است ال چه وظیفه ای بر دوش ماست؟روی نظام ال که وابست پیش

هالای مالا بالرای  ایالن راهکارهالا و توانایی ی اولیاله می چه راهکاری وجود دارد و اصالولغربی و عوارض سوء آن در جامعه اسال
در  گرایاناله های دینی و آخالرت بیت )ع( داریم که انگیزه ما یک جامعه شیعه و محب اهل چیست؟ بزرگ رفت از این خطر برون
ملالت ایالران باله  ، تعلالق قلبالیما ثروت عظیم ال کامال زنده و قوی است و قرار بگیرد دنیاپرستی مدرن تواند در مقابل می که آن ال

. ایالن مالردم حفالک کالرده اسالت زه با ظلم و کفر را در قلالب و ههالنمبار  معصومین )ع( است که انگیزه ضراتح آستان مقدس
در میالان جوانالان  فساد مظاهر رغم ترویج تمامی علی حتی که ایران به قدری قوی است ستیز در جامعه های دینی و ظلم انگیزه

هیپالی و الببالالی و...  باله ظالاهر های ی همان جوان گرایانه )ره( وقتی بر اعماِق هویت آخرت ، حضرت امامتوسط رژیم پهلوی
تحمیلی شدند. به حضرت امام  گرداِن انقالب اسالمی و جنگ خون خود، معرکه با نثارسیاری از همین افراد ، بدست گذاشت
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که بالر اسالاس تعلالق قلبالی باله  ال مردم ایران را ،حضرت اماماما ! ؟خواهی انقالب کنی و با چه نیرویی می می گفتند: تو چگونه
 را بیالت شان به اهل به ایمان و محبت اگر ارتبا  وضعیت امروز خوداخت و می دانست که می شن ال بیت تربیت شده بودند اهل

سالینماها و  ،55و  55 خواهنالد کالرد. در سالال ، بیدار خواهند شالد و در حالد جالان، فالداکاریبفهمند و یزیِد زمان را بشناسند
اما کسانی که مبتال به این امور  ؛فساد همه کشور را در خود فروبرده بود ظاهراین م ها و انواع و اقسام فروشی ها و مشروب کاباره

ها و همان شاهرخ   رضایی ، قیام کردند! همان طّیب حاجبیت است را دیدند و حس کردند که مربو  به اهل وقتی حرکتی بودند،
که انقالب پیروز نمی  شدند ردم و قشرهای مختلف با نهضت همراه نمی... با حضرت امام همراه شدند. اگر بدنه مها و ضرغام

حتما مردم باله  ارتبا  آن به زندگی امروز برای عموم مشخص شود، بزرگی است که اگر عمق ایمان به اهل بیت، ثروت لذا شد.
 .بسیج خواهند شد در همان جهت و جوش و خروش درخواهند آمد

 توان ، میاری استکه در میان ملت ایران ج دنیاپرستیگرایانه و خداپرستانه و ضد  تر شدن این انگیزه های آخرت برای ملموس 
اقتصادی در  فعالیت هایی که هیچ نوع سود سایر خیرات و مبّرات و گردش مالی عظیمی در که چه مردم ایران دقت کرد به رفتار

غربی و اهنجاری ها و مفاسد بر اثر فرهنگ تشدید می شود. همانطور که برخی از ن ندارد، در جریان است و هر سالآن تصور 
ل تشدید مالی شالود. مطالابق دینی و انقالبی نیز هر سا فرهنگ ، در مقابل باید توجه داشت که مظاهراداره تشدید می شود مدل

د! و ایالن غیالر از میلیارد تومان رسی 0511به  ه(کمیته امداد حضرت امام خمینی )ر های مردمی درگذشته مشارکت  آمار، سال
جد برای کمک به فقرا و تامین جهیزیه خودجوش در محله ها و مسا مردمی به صورت مستقل وهای  هایی است که گروه هزینه

کردند و باله مالرور  های تاسوعا و عاشورا صرف می مردم در گذشته برای نذری که خودهایی  همچنین خرج کنند. و... صرف می
ها و  .... توسعه پیدا کرده است. این حجم از انگیزهو فاطمیه و ماه رمضان و اعتکاف و و اربعین تمامی دهه اول محرمبه  ،زمان

 ی کارشناسالان گرایانه و گردش مالی عظیم آن، از اموری است که اساسا مالورد توجاله و محاسالبه رفتارهای خداپرستانه و آخرت
 55ار هر سالاله فقالط آم را فراموش کنیم! مطابق های بزرگ ق و واقعیتینباید این حقا گیرد اما خود ما که قرار نمی مادی اقتصاد

میلیون تشرف به آستان مقدس حضرت علالی بالن موسالی  033 گذشته، سال امام رضا )ع( می روند و در به زیارت میلیون نفر
گرایانه همالراه اسالت، قابالل  های آخرت که با زیارت و دعا و گریه و شنیدن موعظه مسافرتنوع الرضا )ع( ثبت شده است. این 

شالود بلکاله در بسالیاری  تعریف در سبک تفریح غربی نیست و نه تنها موجب تشدید انگیزه مادی برای فعالیت اقتصالادی نمی
سالاله باله حالرم سیدالشالهداء و عتبالات  هالر ی کالهچند میلیون سفر دهد. این آمار را اضافه کنید به موارد، عکس آن را نتیجه می

فقط بالرای جلالب رضالایت  و هیچ جنبه رفاهی و اقتصادی همین مردم بدون جام می گیرد!ان ی امامزادگان و بقاع متبرکه عالیات
گرایانه کاله  آخرت های بزرگ دا می کند! همین فعالیتو تکایا حضور پی حسینیه ها ها در در مناسبت در مساجد و ، هر روزخدا

ن همی مدرن شده است. حتی مه های کفرامت دینی در برابر هج اپرستی مدرن قرار نمی گیرد، موجب حفکدنی چهارچوب در
در ایالن  فرزندانشالان انجالام مالی دهنالد، نسالبت باله زنالدگی مالادی رفتاری که خیلی از والدین ایرانی خصوصا بعد از انقالالب

برای  سالگی است و 81 مادر حدود بازار کار و جدا شدن از پدر ودر غرب، سن ورود به گنجد. زیرا  های مادی نمی چارچوب
زینه های سن، هزینه های فرزندشان را تامین کنند! اما در ایران نه تنها ه یا توجیه اقتصادی ندارد که پس از این پدر و مادر صرفه
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هم به عهالده  زندگی مشترک فرزندانشان رانه و ماشین و سالگی تامین می کنند، بلکه خا 81زندگی فرزندان را چند سال بعد از 
محبت انسانی و روابط مبتنی بر َرِحم  شد. این امور به دلیل عمقاقتصادی بر آن مترتب با ینکه هیچ گونه سودا بدون گیرند؛ می

نمالی شالود و ، مورد دقت واقع ندارد ور به این دلیل که برای جاهلیت مدرن معنادر جامعه ایران است. این ام و فرهنگ خانواده
 راایالران رفتارهالای عمالوم مالردم  و جاری در همه اجزای جامعه و نورانی این حقیقت ما نباید آمار دقیقی از آن وجود ندارد؛ اما

از آتش  جریان داشت و حضرت امام توانست آن را پهلوی در دوران بود که حتی الهی فراموش کنیم. اساسًا همین ثروت عظیم
ایالن  ،بعالد از انقالالب که مشاهده کنیدحاال . نور تبدیل کند و با تکیه بر آن انقالب را به پیروزی برسانداکستر به انفجار خ زیر

دگی ًا و چه کیفًا چقدر توسعه پیدا کرده است. این تنها یک قسمت از ثروتی است که ما برای مبارزه و مقابله با پیچیامور چه کّم 
 اریم.در اختیار د دنیاپرستی مدرن و همجه های آن

: هالیالری به این حرف یکی از مسؤولین بزرگترین دشمن انقالب توجه کالردتوان  میعظیم  های ثروتبرای تدبر اساسی به این  
پیچیده تالرین موضالوعی » :از او پرسیدند وقتی در مصاحبه خداحافظی متحده بود، که چهار سال وزیر خارجه ایاالت کلینتون

 «آن قرار گرفتم، ایران بود! که من در برابر پیچیده ترین موضوعی»، در پاسخ گفت: «چه بوده است؟ آن قرار گرفتید که در مقابل
اقتصالادی و تکنولالوژی و رسالانه ای و  ارجه کشوری اسالت کاله بالاالترین قالدرتاین سوال از کسی می پرسند که وزیر امور خ

تکنولوژیک  و اطالعاتی و ی و امنیتی و رسانه ایتصادی و دفاعاق از نظر ایرانفرهنگی و سیاسی و نظامی و... را در اختیار دارد. 
! اما او می گوید پیچیده ترین موضوعی که مالن میک پنجاهم هستی یاآنها قرار دارید؟ یک صدم  و ... در چه وضعیتی نسبت به

 کشور ایران است. ،در برابر آن قرار گرفتم

به یک جبهه عریض و طویل سیاسی و  ها را کرده است و چگونه این انگیزه یمان ها را شکوفاببینید انقالب اسالمی چطور این ا 
پیچیده ترین موضالوعی کاله  :عرصه های بشری می گوید ه قوی ترین قدرت در همهامنیتی و دفاعی پیچیده تبدیل کرده است ک

ای جهالان را باله است که ابرقالدرته عظیمی انجام داده تم ایران بود و هنوز هم هست! ملت ایران چه کارمن در برابر آن قرار داش
هل بیت و قیام حضرت امام و تداوم آن در مدیریت مقام معظم حّب ا های معنوی که به برکت چالش کشانده است؟! این ثروت

اعالم کردنالد بودجاله  رسماً  49در سال  در مباحث گذشته بیان شد که! ملت ایران است، نباید فراموش شود ی خزانهرهبری در 
میلیالارد دالر اسالت!  81 میلیارد دالر است و بودجه نظامی جمهوری اسالالمی ایالران 033متحده آمریکا ساالنه  االتنظامی ای

می و امنیتالی و ایمانی با عقالنیت عجین شود و در تصمیم گیری و تصمیم سازی جالاری شالود و یالک جبهاله نظالا وقتی قدرت
کشوری که از نظر معادالت مادی، کمتر از یک پنجاهِم  . یعنیزندرقم می را چنین معجزه هایی  ،ایجاد کند اطالعاتی پیچیده

ی قالدرت نظالامی پنتالاگون هالا و  به عجز درآورنده قدرت نظامی امریکا را در اختیار دارد، ابرقدرت جهان را به چالش کشیده و
 را می ترسانند! رفتار هانی جسازمان هایی که بوسیله آنها همه ملت ها است؛ همانشده سرویس ها  تای ها و اینتلجن آی سی

ایران به تبعیت از رهبری حضرت امام )ره( و تفکرات انقالبی که در امنیت و اطالعات و دفاع جاری شده است، با اینهالا  لتم
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ها را به بدبختی و ترس  و ملت اندازند ایی که اینها میه السحِر ریسمان نها را به عجز درآورده است. باطلچه کار کرده است؟! ای
 شده است. ،کشانند می

به هالم ریختاله  ای عالی دفاع گفتند با این وضعیتهمان بمرای انقالبی ارتش به نماینده امام در شور شد در ابتدای جنگ، بیان
روز نمی توانیم بجنگالیم!  81ارتش و با این تانک ها و هواپیماها و کمک های اطالعاتی امنیتی که به صدام می شود ما بیش از 

های خالود را  و شاخصاله ی تخصصی و محاسبات و فرمالول ی است و عقالنیِت پیچیدهعلم یک موضوع م امروزچون جنگ ه
روز را به  81ملت ایران به چه قدرتی متکی بود که این  کرد که امکان تداوم جنگ وجود ندارد اما دارد. این محاسبات حکم می

 فاِع غیورانه تبدیل کرد؟!سال د 1

برای اینکه پیروزی را از آن خالود  ،خواهد با کشور دیگر بجنگد که وقتی کشوری می کالسیک، روند متداول آن است در جنگ 
های آن کشور را با نیروی هوایی منهدم کند و غیرنظامیان را هدف قرار دهد تا مالردم از حاکمیالت  رساختکند ابتدا باید تمام زی

از  کنالد. امالا پالس شود و منطقه مورد نظر را تصالرف می پس از آن است که نیروی زمینی با ادوات مکانیزه وارد می و جدا شوند
های کالسیک( تکیه کند و نه نیروی زمینی  )به عنوان بازیگر اصلی در جنگ نیروی هواییتوانست بر  نه میانقالب، ارتش ایران 

، عقالنیِت کالسیک می گفت امکان جنگیدن وجود ندارد، زمین بدهید  03ر تا اواخ 55از سال  وضعیت بسامانی داشت. لذا
ه بالرده بالود و عقالنیت درگیر بودیم تا جایی که کشور را تالا لباله پرتگالازمان بگیرید! قریب به یک سال، یک سال و نیم با این و 

النیت چه کار کردیم؟! کاری کاله در بل این عقما در مقا خورد. شد، شکست می هایی هم که بر این اساس طراحی می عملیات
در جنگ بالر  را نقش اصلی نیروی زمینی عمل انجام شد، این بود که برخالف جنگ کالسیک، بر نیروی هوایی تکیه نشد بلکه

فعالیت  البته ها بر این اساس انجام شد. طلب ساماندهی شد و طراحی عملیات نیروی مردمِی شهادت بر محور عهده گرفت و
ُظفالاِر تی محمد رضالا شالاه مالی خواسالت در محتاج باالترین هزینه ها است. مثال نقل می کنند وق کالسیک هم نینیروی زمی

قیمِت یک ماشین بود. امالا از  زار تومان حقوق می دادند که معادله 13،  55 به هر سرباز در سال ،نظامی کند عمان، دخالت
ان باله آنهالا تومال 033نفالری  ،آبادان بجنگند و اولین پیروزی را رقم بزننالد رزمنده های ما می خواستند در حصرآن طرف وقتی 
چون مومن برای آخرت می جنگد! ما در نیروی انسانی چه تدابیری به کار بالردیم کاله توانسالتیم ماشالیِن جنگالی  پرداخت شد؛

های یل و انواع و اقسام تاکتیک که تمام دالرهای نفتی و حمایت های اطالعاتی آواکس های آمریکا و تانک های برز را ال صدام
غیر از این بود که استراتژی جنگ و شیوه طراحی عملیات را تغییر دادیالم و  زمین گیر کنیم؟! در اختیار داشت ال را جنگی جدید

رت مسالتقیم باله خالِط شیوه معمول در نبرد زمینی این است که باله صالوظاهرا  طلبی ساماندهی کردیم؟! آن را بر محور شهادت
در  پوش به میزانی بیش از ادوات مکانیزه دشمن است. مله کنید که این کار مستلزم داشتن ادوات مکانیزه و تانک و زرهدشمن ح

ابتکاری که فرماندهاِن جوان بکار بستند این بود مالا  ای میان امکانات نظامی ما و ارتش صدام برقرار نبود. لیکه چنین معادلهحا
بالدون  این بالود کاله بایالد بزنیم و از پهلو یا پشت به دشمن حمله کنیم. معنای این پیشنهاد،را دور  دشمن ای حمله مستقیم،بج

سالابقه و پالر از ریسالکی احتیالاج  و دوم و سوم دشمن عبور کنیم که این امر به کار اطالعاتی سالنگین و بی از خط اول درگیری،
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هالا را تعبیاله  ها و نگهبانی ها و پسالت و بازرسی اه داشت چون روشن است که دشمن در میان خطو  خود، انواع و اقسام کمین
و در  رزمندگان را بعهده بگیرند بتوانند مسئولیت خونشرعا  که ی مانند حاج احمد متوسلیان برای اینفرماندهان . لذاکرده است

چطور می توان به صورت  ! تا مطمئن شوندخودشان علمیات اطالعات را انجام می دادند مقابل خدای متعال پاسخگو باشند،
، شب عملیالات که در نقل می کنند . لذات رعد آسا علمیات را به سرانجام رساندپنهانی از این دو سه خط عبور کرد و به صور

گفتند نفری یک پتو با خودتان بردارید! همه با خود گفتند شب عملیات پتو به چه کالار مالی آیالد؟! بعالد از  فرماندهان به نیروها
و  هکاله آب نداشالت ی فصلی مواجه شالدند ، با رودخانهخواستند خط سوم را رد کنند خط از دشمن را عبور کردند و میاینکه دو 

دای پوتین ها متوجه عملیالات دشمن از ص ان می خواست از آن عبور کند، نگهبانیکف سنگالخی داشت و اگر یک یا دو گرد
 عملیات را لو ندهد! ،نگ هااندازید تا صدای سیدر اینجا گفتند پتوها را ب می شد.

کرد، وسالایل متالداول بالرای مقابلاله بالا ادوات مکالانیزه نداشالتیم. لالذا بالا محالور قالراردادن  وقتی دشمن با تانک به ما حمله می
هالای دشالمن را  ای مانند موتورسیکلت و تغییر کاربری مرسوم آن در جنالگ، توانسالتیم تانک طلبی و ترکیب آن با وسیله شهادت

کرد و به تانک نزدیک می شد و با آر پی چی، آن  طلب و شجاع از سرعت موتور استفاده می کنیم؛ یعنی انسان شهادت رگی زمین
را هدف قرار می داد. این در حالی بود که موتورسیکلت در روند متداول جنگ، ابزاری برای انتقال پیام از قرارگاه به خط مقالدم 

هالای  پالس از پیروزی ند به خط دشمن است، در اختیار نداشتیم امافه الزم برای حمله و آبود! یا به عنوان نمونه، تانک که وسیل
کاله  و ناله این کالردیم شده استفاده می و دفاع از خط تصرف فندگرفتیم و از آن برای پدآ های دشمن را به غنیمت می تانک آسا برق

طلبی و ایجاد تغییرات در  مبنای نیروی مردمی شهادت پس با طراحی عملیات جدید بر! آفند خود را بر اساس تانک طراح کنیم
های جهالانی ممکالن  ساله در مقابل قدرت ی موجود بر اساِس این مبنای جدید بود که دفاع هشتافزارها بکارگیرِی همین جنگ

موجالود و حالذف  معنای برخورد متحجرانه و طالبانی با ابزارهای لذا اگر صحبت از کفرآمیز بودِن مدل اداره غربی شد، به شد.
دفعی آنها از عرصه حیات بشر نیست بلکه در گام اول، باید بکارگیرِی ابزارهای فعلی را بر مبنای توانمندی الهی خودمان تغییر 

 دهیم.

اینها تجاربی است که در عمل اتفاق افتاده ولی چون تئوریزه نشده و به قاعده و فرمول علمی تبدیل نشده، همین امروز برخالی 
دلیل بسیاری از جوانان کشور شالد! ایالن در  شدن بی کنند که جنگ تحمیلی مدیریتی غیرعقالنی داشت و موجب کشته ادعا می

طلبی محقالق شالده و چنالان  حالی است که یک عقالنیِت جدید در بکارگیری همین ابزارهای موجود بر اساس فرهنگ شهادت
در مقابِل دالرهای قطری  امروز هم همین تجارب است که اساسا نشدِن این تجارب گرانقیمت است! ادعاهایی ناشی از تئوریزه

ک حضالرت امالام )ره( بالا ایجالاد یال و سعودی و حمایت های اطالعاتی آمریکا و انگلیس و... در سوریه و یمن ایستاده اسالت.
را دوسالت ای ساخت که همه مردم شهادت طلبالان  ، جامعهبود های شهادت طلب انسان محیط اجتماعی که حاصل آن تربیت

 ،هزار شهید دادیم و با عقالنیت و تجربه در بکارگیری جدید از این جنگ افزارها 111دارند، اگرچه همه شهادت طلب نباشند! 
به  اطالعات سازمان ، در حالی کهسازمان منافقیندر مقابِل مبارزه مسلحانه یا ساله را مدیریت کنیم!  1جهانی  توانستیم جنگ
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، ایستادیم و موفق شدیم. این ثروت های بزرگ س تجربه اطالعاتی و امنیتی در میان انقالبی ها نداشتهم ریخته بود و هیچ ک
چشالم بالر  تجربیالات انقالالب را فرامالوش نکنیالد و مقام معظم رهبری دائما می فرمایند معنوی در اختیار ملت ایران است. لذا

 تحلیل های مادی ،ارائه نکند یتحلیل الف محاسبات روز بودند،یات انقالب نبندید اما وقتی کسی از این واقعیات که برخواقع
ملالت  کاله که شما به کشور و جوانان خسارت زدید! درحالالی کنند و ادعا می دنهمین دستاوردها را به چالش می کش و متداول،

ت امام آموخالت، سالالح جاهلیت مدرن را در هم بشکند و با جربتی که از حضر سیاسی و امنیتی و دفاعِی  ایران توانسته قدرت
 ای شالهر را باله اسالمکوچه کوچه ه ان زنده کرد وطلبی را در ملت ایر اتمی را از خاصیت بیندازد. امام خمینی، فرهنگ شهادت

و  دشالمن اینقالدر عصالبانی اسالت اسالت کاله دلیالل همین شهدا مزین کرد و این شجاعت را به امت اسالمی نیز صادر کرد. به
مالب اتالم را اتمالی، ب . امروز ملت ایران بدون سالحسابقه است، بر ضد ملت ایران وضع کرد خ بیی که در طول تاریهای تحریم

سیسالتم د برابر کشور ما بودجه نظامی دارد اما جربت تعرض باله ایالران را نالدارد! نمالی توانال 51خاصیت کرده است! دشمن  بی
! چالون و اقسالام آن در اختیالار دارد ولو باالترین تکنولوژی جاسوسی را در انالواع ؛را به چالش بکشند اطالعات و امنیت کشور

مالا چنالین پالس . شالود به صورت مردمی و با تکیه بر مردم انجام می دوران پس از پیروزی انقالب،در  و امنیت اطالعاتتامین 
 ثروت های عظیمی داریم.

گام  باله و گامو اقتصادی، باید بکالارگیری مالدل اداره غربالی را تغییالر داد  امروز هم برای اداره نظام و مقابله با جنگ فرهنگی لذا 
هدف جامعه  کهد، یعنی نباید رفاه عمومی به نحوی تعریف شود گرایانه را در بکارگیری مدل حاکم کر های الهی و آخرت انگیزه

اگالر دیالروز ملالت  باشالد. می و تکنولوژی های سرمایه الزامات آن در عرصه عمل، تسلیم در برابر قطب د؛ زیراقرار گیراسالمی 
امنیت  اتمی را بی خاصیت کند و هزار شهید داد و با این تجربیات توانست سالح 111را کنار گذاشت و  «ترس از مرگ»ایران 

است  را به چالش کشیدهما  فرهنگ که اقتصاد و ال اداره غربی در مقابل مدل ، امروزکلمه توحید بوجود بیاورد پایدار برای حفک
. و اال دشالمنان هالا رقالم خواهالد خالورد خیلی از پیالروزی ،را کنار بگذاریم به تعریف غربی آن« دادِن رفاه از دست ترس»ال اگر 

های  برتر و سرمایه تکنولوژی رفاه موجود و رفاه در سطح های بعدی آن نیز در اختیار ماست و وسیله رسیدِن به آن،»گویند:  می
اگالر بالرای  «اختیار ماست. پس اگر بخواهید زندگی مرفهی داشته باشید، باید مدیریِت مالا را بپذیریالد.انبوه است که آن هم در 

های الهی را قانع کرد کاله  توان جامعه دینی و انگیزه ، میپذیر شده ضربه ین مطلب توضیح داده شود که از این نقطه،ملت ایران ا
 ی غربالی را کاله هالیچ حالّد  آمیز و دنیاپرستانه وار و جنون اهند و نه رفاه دیوانهو رفاه معقول را بخو به سطح رفاه موجود اکتفا کنند

التزاید  روزافزون و دائم رفاه رب می خواهد با تکیه بهغ کند. در واقع و انسانیت را فدای خود می القشناید و دین و اخ نمی ییقف
 طلبالِی  ی رفالاه غربی، از زاویاله واضح شود که مدل اداره اگر !به جاهلیِت مدرن مبتال کنندرا  های حیات، مومنین در همه عرصه

و ما با تمام قوا در برابر ایالن موضالوع ایسالتادگی  به ما ضربه می زند ال که همان دنیاپرستی و حرص است ال توقف و روزافزون بی
فرهنگی و اقتصالادی نیالز حاصل شده، در عرصه در عرصه سیاسی  03که بعد از  همان اقتداری، اتفاقی خواهد افتادچه  ،کنیم

لالِت م دای انقالب به حضرت امام )ره( می گفتند که با این نوع برخورد، در جهان منزوی مالی شالوید و. ابتبدست خواهد آمد
حضرت امالام  سیاسی روِش برخورد ا شدند؟! چون اعتقاد داشتند کهها چرا جد و بازرگان صدرها ایران را بدبخت می کنید. بنی
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برای مقابله با  حضرت امام )ره(اما  شور غلط است و عرف سیاسی موجود در دنیا، اقتضائات دیگری دارد.در داخل و خارج ک
پذیرفت که پس از پیروزی قیام، ملت مساللمان ایالران  نمی« نه شرقی؛ نه غربی»جاهلیت مدرن قیام کرده بود و با تکیه بر شعار 

اما کسانی که به خط امام اعتقالاد  ند.ی و امنیتی و دفاعی بر ما مستولی شواز نظر سیاس دوباره به همان ورطه بیفتند و بیگانگان
ژی و سرمایه ای که تکنولوچون معنا ندارد!  «نه شرقی و نه غربی» ،اگر رفاِه غربی یا شرقی را می خواهید» :می گفتند نداشتند،

در  ست و لذا شما با این مواضالع و رفتارهالا، به دست صاحبان قدرت در شرق و غرب ارفاه را در شرق یا غرب بوجود می آورد
یالن اسالیلی از د، زندگی جدید ایجالاد شالو د راه جدیدی پدید بیاید و یک سبکگاه قرار شو هرلذا  «جهان منزوی خواهید شد.

سال همان کسالانی  03می بینید بعد از  و مدبرانه مقاومت کردید، اما وقتی ایستادید افتد. تردیدها و سواالت و فشارها به راه می
می گویند ما برای حل مسائل منطقه ای  ، علنا و صریحاایران را نابود کنند تکه در اوِج دشمنی با شما بودند و می خواستند مل

ان با هزاران زحمت و هزینه های سنگین بنیال که زندگی جدید سیاسی سبکپس و بین المللی به جمهوری اسالمی نیاز داریم. 
! اگالر مالا و در معالادالت جهالانی قالدرت حضالور داریالم ابرقدرت هستیم این است که امروز در منطقهنتیجه اش  ،اشته شدگذ

و متناسالب بالا  را کنار بگالذاریم و رفالاه معقالول یرفاِه سطِح بعد ترس از دست دادن ،ترس از مرگ را کنار گذاشتیم که همچنان
اگرچه در ابتدا خیلی ها مردم را به تردید بیاندازنالد و بگوینالد  ی رقم خواهد خورد.اتفاقات بزرگرا طلب کنیم،  های خود آرمان

نه تنها اقتالدار اقتصالادی در برابالر  ،زندگی جدیِد اقتصادی شکل بگیرد ردم را بدبخت کنید، ولی وقتی سبکشما می خواهید م
جمهالوری اسالالمی  متبختی هستند باله سالفقر و بد دچار ملت های منطقه که خیلی از آنهادشمنان حاصل خواهد شد بلکه 

قدرت های بزرگ و  بیگاری به ما می دهد کهرا قتصادی زندگی انوینی از گویند جمهوری اسالمی نوِع  می معطوف می شوند و
 ندارد. ظلم ناشی از آن را در پی

اطالوری امپر دادند که در صورت پذیرفتن اسالم و گرویدن باله آن، بالر نبی اکرم )ص( وقتی حضرت وعده می بعثتدر ابتدای  
بشکنند و  نتوانستند آن سنگ رامسلمانان وقتی  هم در جنِگ خندق کردند. ن را مسخره میاایران و روم مسلط خواهید شد، ایش

ان را فتح خواهید شما امپراطوری ایر ند:سنگ زدند و فرمود کار کندن خندق با مشکل مواجه شد، حضرت )ص( یک ضربه به
از »و گفتنالد:  را مسالخره کردنالد ، پیالامبرمنالافقین بر امپراطوری روم پیروز خواهید شد. آنجا ند:ضربه بعدی را زدند و گفت کرد.

فرهنالگ جهالاد و  ،)ص(ولی نبی اکرم «دهد! بعد وعده پیروزی بر روم و ایران را می اید، هشار دشمن به دور خود خندق کشیدف
از  ابتالدای هالر حرکتالی پالر بنابراینبعد از رحلتشان محقق شد.  نه کرد که این وعدهدر مسلمین نهادی مبارزه با کفار را به نحوی

باید دقت کنیم که این سوال ها و تردید ها به راحتی برطرف نشالده اسالت! کسالانی چالون شالهید سوال و تردید و اشکال است. 
زنالدگی  تالا ایالن سالبک ون خود را در این راه دادند و هزینه های سنگینی پرداخت شدی و باهنر و مطهری و رجایی و... خبهشت

ال که رفتار امام  صدر بنیمورد پذیرش قرار گرفت و محقق شد. دو دولِت بازرگان و  ال که به خط امام مشهور شده ال سیاسی جدید
هالای  ، نصالرتدیگر اما از طرف ساقط شد تا این دستاورد بدست آمد ال دانستند می ف عقالنیت سیاسی روزو انقالبیون را خال

 آمیِز الهی نیز به کمک انقالب و نظام آمد. اعجاز
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تغییر در الگوی تخصالیص و ایجالاد تحالول در بکالارگیری  ،و آثار خطرناک آن مدل اداره غربی این اولین قدم های مبارزه با پس
خصوصی قوی شود و دولت کوچک شود امالا بایالد توجاله داشالت کاله  شود که باید بخش گفته میه مرتبا اجزاء آن است. امروز

رمایه و ایجالاد های دنیا پرستانه و تمرکالز بالر سالوِد سال ، بر مبنای انگیزهخصوصی در دنیا به تبِع بخش بخش خصوصی در ایران
؛ گرچه افراد خّیر و مومن و متدینی در بگیرد قرار« جنگ اقتصادی»تواند در خط مقدم  و نمی کند فاصله طبقاتی شدید عمل می

بر انحصار راه مدیریت نظام باله مالدل کسانی که  ، چنین روندی را نمی پذیرد و لذا. ملت ایران هیچ وقتآن مشغول کار باشند
رغم  یزننالد، بایالد بداننالد کاله مالدل اداره غربالی علال کنند و از کارآمدی آن در کشالورهای مختلالف دم می اداره غربی تاکید می

بالا ایالن مالدِل  های الهی و انقالبی مردم، اثربخشی در سایر کشورهای جهان، در ایران انقالبی کارآمد نخواهد بود. چون انگیزه
ور و جسارِت انقالبالی پیالدا به بهترین وجه در ایران اجرا شود، جامعه ای که ته این مدل حتی اگراداره مادی در تعارض است. 

کرد. طبق برخالی آمارهالا در  تداوم پیدا خواهد اقتصادی لذا مشکالت نمی پذیرد و دهد و قواعد آن را نمی، تن به آن کرده است
 ّورِ یش پیدا کرده است؛ اما جسارت و تهدستمزد کارگر فقط سه دهِم درصد افزا گذشته تا به حال، نرِخ  سال 03 طی در آمریکا و

ران و هر سال به انالدازه تالورم، دسالت مالزِد کالارگ ،اقتصادی شارهای شدیدف ت که دولت علی رغمانقالبی در ایران به نحوی اس
منابع مالی کالن  باید اقتصادی، که بگوید دولت برای حل مشکالت جربت ندارد در ایران کسی کارمندان را افزایش می دهد و

طبقاتی و ضالد  نه و ضِد گرایا رتخواهانه و آخ های عدالت پس انگیزهتابع باشند!  باید مردم هم بسپارد و 8خصوصی به بخش را
نمی دهد که این مدِل اداره در ایران به خوبی کار کند. اینها نشان می دهد هر کسی  ، اجازهولینؤمردم و مس دنیاپرستی در میان

 عمل بدان دست نخواهد یافت!که به دنباِل مدِل اداره غربی هست در 

پس از انقالب،  جریان دارد و در جامعه به شدت ،ه مثال های آن عرض شدک های دینی و انقالبی ثانیًا حجم عظیمی از انگیزه 
و تجمل و  مصرِف انبوهکه  آن بدون؛ تولیِد ثروت قرار بگیرد توسعه کّمی و کیفی پیدا کرده و لذا این انگیزش دینی می تواند مبدب

هالای  هزار دینار طال بود؛ یعنالی انگیزه 93به  قریبامیرالمومنین )ع(  نقل شده که خمس اموال ظاهرا! اسراف را به دنبال بیاورد
مالا نیالز . ترین الگوی مصرف با آن همراه اسالت که کمترین و زاهدانه تولید ثروت می کند در حالی الهی در مقیاس بسیار باالیی

ا را بر نظالام تحمیالل مسائل امنیتی و اطالعاتی دیدیم: کسانی که کمترین هزینه هزمان جنگ و مبارزه با  این شیوه زندگی را در
کردن  خالاموش جنگالی صالدام و گیالر کالردِن ماشالین ا در زمالینکمترین حقوق ها را می گرفتند و باالترین راندمان ر کردند و می
خصوصالی باله دلیالل گالردش بالر اسالاس انگیالزه هالای  بخالش تقویالت خلق رقم زدند! اگر تاکیالد شالد کاله های مجاهدین فتنه

 بلکه در شکل فعلی آن مدنظر باشد؛ دولتی بخش د ایران نیست، به این معنا نیست کهجات اقتصانسخه نی، غرب ی سودپرستانه
ترین  ای است که که با پایین و زاهدانه انقالبیالگوی مصرف  همان انگیزه های بسیجی و دولتی به معنای یافتن بخش محوریت

مصالرانه  امروزه جوانان زیادی وجود دارند کهم زد. رق در مدیریت جنگ و مسائل امنیتی باالترین کارآمدی ها را حقوق و مزایا،
مالدیریت بخالش دولتالی و باید  آنچنانی داشته باشند. حقوق انتظار اینکه به دنبال کارهای انقالبی در بخش دولتی هستند بدون

                                                           
کید رهبران انقالالب اسالت(  ، مردمی کردن اقتصاداقتصادعلم در ادبیات تخصصی  . منظور از بخش خصوصی8 ؛ بلکاله منظالور نیسالت)که مورد تأ

  ها است. ها و کارتل های بزرگ و ترانست شرکت
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به جالای تخصالیص همچنین . شود ادارات دولت و فضای های دینی، هِد انقالبی و انگیزهز صنایع مادر را به این عناصر سپرد تا
 ماندهی کالرد تالاوقالف سالاز باید مردم را در بخش المال به بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال، مقدورات کشور و انفال و بیت

روت را متمرکز می کند امالا باله نفالع بخشی است که ثتنها وقف  د. بخش، تولید را سامان دهنانگیزه های الهی با سرعت بسیار
چه لذتی می برنالد عموم مصرف شود. شما نگاه کنید مردم در دهه محرم و صفر  در راه هیچ شخص خاصی نیست، چون باید

و کارگران و کارمندان مشغول در  وقف متکفل تولید کشور شود ه الحسین )ع( می نشینند! اگر بخشاباعبدالل که بر خاِن نعمت
، عالوه بر لذت معنوی، با قناعت به خوراک نندببی فره ائمه معصومین )ع( خودشان را مهمان سدر تمامی طول سال  این بخش،

بیت که به نور آن بزرگواران متبرک شالده، شالدت و سالرعِت الگالوی مصالرف  و پوشاک و الگوی مصرِف متعلق به موقوفات اهل
ساالری و سودپرستی به حاشالیه خواهالد رفالت.  و اخالق سرمایه خصوصی بخش داد ود نکاهش خواه را محور و مسرفانه رفاه
و... کارکرِد تانالک و موتورسالیکلت و نیالروی زمینالی  در جنگ و در مقابل عقالنیت کالسیک نظامی، تعریف از انطورهم پس

ها  به تدریج، پیروزی تا نیز تغییر کند و خصوصی و تعاونی و سایر ارکان اقتصاد دولتی باید تعریف و کارکرِد بخش تغییر یافت،
 ود و با نمایش کارآمدی خود، عموم مردم را با این روند همراه نماید.و فتوحاتی شکل بگیرد و حرکت جدیدی آغاز ش

بحث، نیازمند مباحث این  تفصیلالبته این اولین گام از راهکارهای خروج از وضع موجود بود که به صورت تمثیلی بیان شد و 
سه تئوری تولید قدرت، اطالع،  بررسی»و « گفتمان انقالب اسالمی»توان به دو کتاب  گیری آن می تخصصی است که برای پی

الم و المسلمین صالدوق االسةاز آثار دانشمند انقالبی مرحوم استاد حج« ثروت در سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسالمی
 مراجعه کرد.


