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 تعالیباسمه

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

، مبّین ضرورت در فرهنگ دین «بالد»بندی اعتقادِی تقسیم
 و معاش تأمین ابزار عنوان به« مدل اداره» یری اعتقادی دربارهگموضع

یت ین ی«شهرها» در مدیر  امروز
 

 (1399شهریور  6محرم ) هفتمروز      االسالم محمدصادق حیدریحجت

 

که اینو  بود ـ، سوره امام حسین )ع( است روایات که طبق ـ فجر هرباره فرازهای ابتدایی سوره مبارکدبحث 
با مسئله قیام امام حسین )ع( و مسائل امروز جامعه ما  و سوره منتسب به ولّی خدا، چگونه کالم خداوند متعال

خـدای  ربوط به قوم عاد و قـوم ممـود بـود وکه م از این سوره کند. آیاتین میشود و تکلیف ما را معیمرتبط می
تا معلوم شود بر اساس این آیـات  کند، بیان شددر آنها روند زندگی و نحوه حیات اقوام کافر را توبیخ می متعال

شـود و دیگر آیات و روایاتی که در این رابطه وارد شده، خدای متعال زندگی و معاش روزمّره را ـ که تصـور می
بعـد از  صف کرده اسـت.متّ  به اوصاف ارزشی و اخالقی و اعتقادی ـو کفر و اسالم ندارد  امری عقالئی است

ْوَتـادِ »قضیه قوم عاد و ممود، خدای متعال بـا آیـه 
َ
ِِ  اْأ بـه رفتـار وحشـیانه فرعـون بـا  (10)فجـر  «َوِفْرَعـْوَن 

د. یا مخالفین یکشهار میخ میها بود و مخالفین خود را به چصاحب میخفرعونی که کند؛ مخالفینش اشاره می
 یا طبق بیانی که در آیات دیگـر آمـده  دزو دو دست و دو پای آنها میخ میگذاشت و به سر خود را بر زمین می

بَ » َصِلّ
ُ
 را بـر روی کشـیدنصلیببه ایـن( 71)طـه  «َعـذابا  َو َأْبقـي َأُینـا َأَشـُد  ْخِل َو َلَتْعَلُمن  الن   ُجُذوِع  ُکْم فين  َأ

تا دشمنانش در مقابل چشم همه به این وضع فجیع  داد، انجام میشدهایی که از درخت نخل فراهم میچوب
                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قم مطرح شده است. جهت دریافت صوت و متن کامل مباحث به  1399. این مباحث در دهه اول محرم 1
 به نشانی ِیل مراجعه کنید « بله و ایتا»رسان پیام
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. این نحوه ترساندن و ایجاد خوف و رعب و استبداد و تحکمی بود که برای ادامه سلطنت خـود در جان بدهند
 بود.کارانه ایجاد کرده هیبتی مادی و جنایت از این طریق، نظر گرفته بود و

کند و یک وصـف اعتقـادی بـه قوم ممود و فرعون را جمع بندی میسپس خدای متعال رفتارهای قوم عاد و  
 همانان که در شهرها، طغیـان و (11 فجر) «ا ِفي اْلِباَلدِ ِذیَن َطَغْو ال  » دهد ها نسبت مینحوه زندگی و معاش آن

بیان شد،  نسبت به زندگی کفار البته بعضی از اوصافی که پیش از این، از آیات و روایات دیگر .سرکشی کردند
طغیـان بـر » شود کهبه آنها منتسب می وصف اعتقادییک  صراحتا   اوصاف اخالقی و ارزشی بود اما در اینجا

ُروا» سـتگاه الهـی اسـت.د بـا انکار و عناد، درگیری، عتّو  ،است. دشمنی «متعال دخداون ََ ْک ََ « اْلَفسـادَ  ِفیَهـا َفـ
شـود  ایـن حال این طغیان و فساد در کجا محقق می بسیار تبهکاری و فساد کردند.شهرها در  ( پس12 )فجر

دهـد و بایـد توجـه رخ می« هاشـهر»و « بالد» رفتارهای ضداعتقادی و ضدارزشی طبق تصریح آیه شریفه، در
و عینیت حیات بشری است. نتیجه این رفتارها هـم ایـن شـد کـه  ، متنمظهر زندگی روزمره داشت که شهرها،

هنوز هم در کمین کسانی است کـه چنـین  خدای متعال خدای متعال تازیانه عذاب خود را بر آنها فرود آورد و
َك  ْیِهْم َعلَ  َفَصب  »شوند  اعمالی را مرتکب می َك  ِإن   َعَذاٍب * َسْوَط  َربُّ  (14و  13)فجر  .«َلِباْلِمْرَصادِ  َرب 

حال معنای شهر و زندگی شهرنشینی چیست  شهر و شهرنشینی به صورت ساده به این معناست که با آغاز  
زندگی را پیدا  روز الزم نیست به جنگل و صحرا و طبیعت بروید تا قوت  وخوراکی و سایر اقالم مورد نیاز برای

دهیـد و بـه ایـن صـورت، نیازهـای کنید و خرید خود را انجـام میهای مختلف مراجعه میبه مغازهکنید بلکه 
ترسـید و بـرای ، از خطر مـالی و جـانی نمیاستراحت و هنگام شب کنید. یا با فرارسیدنروزمره را برطرف می

وقتـی از خانـه خـود بیـرون  شهر جـایی اسـت کـه .ی خود احساس امنیت داریدجان و مال و خانه و خانواده
مند می شـوید. لـذا شـهر یدن به محل مورد نظر، از آن بهرهآیید، سیستم حمل و نقل وجود دارد و برای رسمی

 تـَمینشود بلکه در شهرها، ابعاد مختلف حیات بشـری ها تعریف نمیفقط به محل سکونت تعدادی از انسان
 شوند. گرچهها حاضر به سکونت در آن میاین نیازهای مختلف است که انسان َمینتشود و اساسا  به دلیل می

نبایـد بحـث را بـه یـک  البته تر شده است.بود و در زمان حال بسیار گسترده بشری در گذشته محدود نیازهای
نـد کـه َبری یک حاکمیـت قـرار داشـته و دارتحت فرمان ای از شهرهامعموال  مجموعه بلکه شهر منحصر کرد

از صیغه  نیزشود که در آیات سوره فجر ند. لذا مشاهده مینکهمه آنها را بر طبق منوّیات خود اداره میحاکمان 
یـک امپراطـوری داشـت و  کـه ماننـد فرعـون اشاره شده است.« بالد»، به «بلد»جمع استفاده شده و به جای 

درست است که برای  پس .کرداغیانه اداره می، به صورت طابعاد حیات بشری در همه شهرها را ای ازهمجموع

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1
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بودند که مجموع این  هاو امپراطور انیک والی وجود داشت اما همه این والیان زیر نظر شاه ،والیتیشهر یا هر 
 اداره می کردند. د مختلف بشری یا با وصف الحادی و یا با وصف الهی )کفر و اسالم(شهرها را در ابعا

دهد، مساله خاص و جدیدی نیست که طغیان و فساد در برخی شهرها رخ میاین»ممکن است گفته شود   
توانند دست به اعمال طاغیانه و مفسدانه بزنند. یعنی به دلیل وجود کنند میزیرا افرادی که در شهرها زندگی می

فرآمیـز بـودن یـا شود و این ربطی بـه کهای کافر یا فاسق، افعال حرام نیز در محل زندگی آنها محقق میانسان
محل و ظرفـی بـرای طغیـان و  گرچه در آیات سوره فجر، شهرها به عنوان« معاش ندارد. تَمینبودِن نحوه الهی

و « بلـد»شود کـه اند اما اگر به مجموعه آیات و روایات و فرهنگ وحی توجه شود، معلوم میفساد معرفی شده
بـه  اسـت. ه به اوصاف ارزشی و اعتقادی مّتصف شدهنفسیک عنوان مهم در قرآن و حدیث است و فی« بالد»

خـدایا بـا  «ِبَها َمْیَت اْلِبالد ُتْحِیي ِتيِباْلُقْدَرِة ال   َفَرجا ِإَلِهيی یا ب لِ هَ فَ » عنوان نمونه، در دعای شب جمعه آمده 
کنید که وصف مالحظه میکن. کنی، فرج و گشایشی برای من ایجاد رده را زنده مین قدرتی که شهرهای مُ هما

پیدا « حیات»شوند و وصف بار شده که با قدرت الهی زنده می بر خود شهرها و بالد« ردگی و ُمردنمرگ و مُ »
ُمرده در اینجا به معنای آن نیست کـه واقعـا شـهر از بـین رفتـه باشـد و  هایکنند. البته معلوم است که شهرمی

د بلکه مقصود، یک امر ارزشی و اعتقادی اسـت. موّیـد تمامی افراد آن از لحاظ فیزیکی دچار مرگ شده باشن
به عنوان نمونه،  در فرهنگ قرآن و روایات است.« اتحی»و « موت»این برداشت، موارد استعمال اوصافی مَل 

ِت  ِمَن  اْلَحي   ُیْخِرُج »ِیل آیه  در روایتی ِت  َوُمْخِرُج  اْلَمِیّ نقـل  )ع(قامـام صـاد از (95)انعـام  «اْلَحـِيّ  ِمـَن  اْلَمِیّ
منی است که از طینت کافر خارج شده و مّیت به معنای کافری اسـت کـه از ؤبه معنای م در اینجا حّی   »2شده

ْحَیْیناه»امام )ع( آیه  و سپس« من خارج شدهؤطینت م ََ هم بر همـین اسـاس  را (122)انعام « َأ َو َمْن کاَن َمْیتا  َف
ا َو  َمْن کاَن  ِلُیْنِذَر »  یهبه آ برای امبات این مطلب، و کنندمعنا می ( 70 )یـس «اْلکـاِفِریَن  َعَلـی اْلَقـْوُل  َیِحـق   َحی ّ

کنیـد کـه وصـف پـس مشـاهده می قرار گرفته است.« الکافرین»در مقابل « ّحی»که در آن  کننداستشهاد می
و لـذا نْفـس  معنـا شـده« کفـر»مکررا  به « مرگ»و وصف « اسالم و ایمان»در فرهنگ دین مکررٌا به « حیات»

 شوند.بندی میمّتصف شده و بر اساس معیار اعتقادی، تقسیم زنده )مومن(و  ُمرده )کافر(شهرها و بالد هم به 

)عج( خدایا به وسیله امام زمان« َأْحِي ِبِه ِعَباَدَك  َو  ِبِه ِبالَدَك  ُهم  الل   اْعُمرو» داریم در دعای عهد نیز عرضه می
ها و بودن انسـانو زنـده نیـز حیـاتروشن است که در این دعا  دگان خود را زنده کن.شهرهای خود را آباد و بن
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حال آیا اگر ادراک متـداول را در نظـر بگیـریم و آبـادانی و زنـدگی  آبادانی شهرها در کنار هم قرار گرفته است.
دن، لس آنجلـس، نیویورک، پاریس، لن ی مَلشهرهای شهری یک امر عقالئی و مشترک بین اسالم و کفر باشد،

که هـر روز  اما در دعای عهد گویا آبادی این شهرها به هیچ گرفته شده ی شهرهای آباد هستند!نمونهتوکیو و ... 
 شـود.می رراتکـ «ِبِه ِبـالَدَك  ُهم  الل   اْعُمرو» شود ودعا می )عج(،عصرحضرت ولی برای آبادی شهرها به دست

نـه  گیـرد و قبـول نـدارد.را به هـیچ می حصر در ماده و مبتنی بر دنیاپرستیهای منگویا اسالم، این گونه آبادانی
و زنـدگی  وضـعیت مـادی بشـر ه وضعیت مادی بشر نداشته باشد بلکه به دنبال ایـن اسـت کـهاینکه توجهی ب

 حیات و آبـادانی را بـه قدرت اسالم مهندسی کند و افزایش را بر مبنای تکامل معنوی و روزمره و متن حیات او
در دعای  . لذاشودمحقق می)عج( توسط حضرت صاحب الزمان  آن فقط کامل داند که شکلاین منحصر می
ا اخربـو»  ی بیـان شـدهبا صـراحت بیشـتر دنیاشهرهای کفار و اهل در توصیف ، همین مطلبسرداب مقدس

که همه عالوه بر این زیارتتو را گمراه کردند. این  تو را خراب کردند و بندگان یشهرها «عبادک اولّ بالدک و اض
و عباسـیان  بـادانی بـه راه انداختـهآ زمانی بیان شده که تمـدن خلفـا اوج گرفتـه و در گیرد،ها را در بر میزمان

در تمدن کفار )امپراطوری ایران و روم(  هم نیزدر آن زمان  یعنی اند.شهرهای جدیدی مَل سامرا احداث کرده
در تمدن منافقین )امپراطوری اموی  همو  بودهیفیتی در مدائن و قسطنطنیه و آتن های با کشهرهای آباد و زندگی

. اما وده استب... برقرار استانبول و بغداد و سامرا و دمشق و در و آبادانی شهری ( زندگیو عَمانی و... و عباسی
توصیف شده و سپس « خرابی شهرها»ه به با این وجود و در چنین فضایی، اوضاع بشریت در این زیارت شریف

در زیارت روز جمعـه  لذا)عج( منوط شده است.  عصردر ادعیه دیگر، آبادانی و حیات شهرها به حضرت ولی
ای سرچشـمه زنـدگی.  سالم بر تـو «ةعین الحیایا السالم علیک »داریم  عرضه میبه حضرت بقیه الله )عج( 

راه کسانی را که بدون توجه بـه  کند ! وپیدا می حال اگر سرچشمه زندگی در پس پرده غیبت باشد، زندگی معنا
َییـد کـرد !اند، میاین سرچشمه و بلکه با انکار آن، یک نحوه حیات و زندگی را در جهان به راه انداخته  توان ت

حضور  سرچشمه و منبع آن که یتوان تصور کرد که زندگی و حیاتمی ، آیادر صورت توجه به این فراز از زیارت
یا بـه  است ! راستاو هم مشترک با کفار دچار مشکل خاصی نبوده بلکهصورت رعایت احکام فردی  ، درندارد

منـدی از منبـع و سرچشـمه زنـدگی را از دسـت دلیل تسلط نحوه زندگِی اغیار بر زندگی ماست که لیاقت بهره
ایم، کمـی بـه تردیـد ا پذیرفتهسرچشمه زندگی، نباید در تعریف متداول از زندگی که آن ر غیبِت  آیا با ایم !داده

معـاش و زنـدگی  تـَمینسـریعا   توان بـدون تَمـل مجـدد،آیا در صورت توجه به این معانی بلند، می بیفتیم ! 
  !و اوامر و نواهی را به احکام فـردی منحصـر کـرد روزمره را موضوعا  خارج از خطابات شارع مقدس دانست
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و از آن تـامیر  نیسـت و طـرز مـدیریت شـهرها ه نحـوه شهرنشـینیاحکام فردی، وابسته ب همان عمل بهامکان 
نحـوه طراحـی نـد  نکمـدیریت می سـازند و ! این محیط را چه کسانی و از طریق چه ابزارهایی میپذیردنمی

در نـزد شـارع مقـدس ـ زنـد ـ که سرنوشت بشـر را رقـم می شهرها ها وهای حاکم بر زندگیمحیطبسترها و 
بـار  آنها را بر شهر و بالد و زندگی شهری و طغیان که خدای متعال ی مَل خرابی و مرگافاوص  !حکمی ندارد

 !مل نیست آیا قابل تَ ،کندمی

ِکـر « اْلـِباَلد َأْرَکاَن  َو  َساَسَة اْلِعَبادِ  َو »صیف ائمه معصومین )ع(، عبارت تو ه نیز برایدر زیارت جامعه کبیر 
 را ائمـه معصـومین )ع( دهـد وو وضعیت بالد را در کنار هم قرار می شده که دوباره سرنوشت و مدیریت عباد

معاش و امور روزمره به عنوان یک  تَمینو زندگی شهرنشینی بر اساس  کند. اگر شهرمعرفی می« شهرها رکن»
 را رکـن آن دانسـت  )ع( شود ائمه معصومینو اسالم و کفر نپذیرد، چطور می نیاز مشترک بشری تعریف شود

بیت در که اهل) در گذشته واضح است که هم، رکن در اموری بودند که ربطی به دین نداشته ! )ع( بیتاهلآیا 
تغذیه و بهداشت و  (که امام زمان در غیبت هستند) در امروز هم و (تقیه بودند و دخالتی در حکومت نداشتند

رها دچار اختالل نبوده و در جریان اسـت. در شه بازار و سایر فعالیتهای روزمره امنیت و اقتصاد و ونقل وحمل
یا آنچه ما به   !به خوبی به کار خود ادامه دهد شود ارکان یک مقوله وجود نداشته باشد اما آن مقولهآیا میحال 

ایم، در واقع وضعیت بدی داشته و دارد و بدون رکن خود دچار کردهعنوان شهر خوب و زندگی خوب تصور می
ه بـه ائمـه چگونـ پس شهر و شهرنشـینی و زنـدگی روزمـره در آن، فسادهای شدید است های بزرگ و اختالل

 احتمـال قـوی،بـه  شود  آن هم به صورتی که این ِوات مقدس، رکن در آن باشـند می معصومین )ع( مربوط
ی تکامـل معنـو محـوربـر  معـاش در آن، تـَمینو  که تکامل مادی شهرکند وقتی معنا پیدا می «ارکان البالد»

هر فرد و قشری به صورت متداول به کسـب و کـار و حرفـه  اگر»  توان گفتدر این صورت نمی. تعریف شود
خود بپردازد و در کنار آن، به تکالیفی همچون نماز و روزه و زکات و حج عمل کند، به حیات و زندگی و شـهر 

ها، قشـرهای مناصب و جایگاه اجتماعی، هایهویت و تحصیل و بلکه باید شغل «دینی دست خواهیم یافت.
سهم افراد  تعریف شود؛ یعنی بر محور تکامل معنوی ها و صنایع و...،ی حرفهحاکم و محکوم، حذف و اضافه

 تعیـین در افزایش قدرت اسالم و صیانت از پرستش خـدای متعـال گوناگون و حَرف و صنایع مختلف و اقشار
پرستی و دنیاپرسـتی و کفـر و ، بتهادر همه عرصه اهنگشود تا با ساخت یک جامعه منسجم و یک شهر هم

که ایـن مهـم جـز بـا تبعیـت از معصـوم و تکیـه بـه علـم  دور کند؛ و شهرها و بالد از جوامعمرگ را  ممات و
 شود.خطاناپذیر و الهِی او ممکن نمی
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زشی و اعتقـادی در اراوصاف  گر و اتصاف بالد بهدر کنار یکدی« عباد»و  «بالد» پس با توجه به قرارگرفتن 
بـاب  52وایـات در توان از این مسائل به سادگی عبور کرد و با بیان کلیاتی از آیات و رفرهنگ دینی، دیگر نمی

زند به که زندگی بشر را رقم می فقهی و منحصر کردن آنها به احکام فرد یا متعاملین، محیط و بستری اجتماعی
شارع مقدس کاری با این امور نـدارد و  ین اسالم و کفر مشترک است واین حیطه، ب»  بسپاریم و بگوییم ءعقال

بشریت با چهار پا جا به جا می شد و این نحوه از حمل و نقل، ربطی به خدا و  طور که در هزار سال پیشهمان
یشـی انداگر ساده ،بله« شوند ربطی به خدا و پیغمبر ندارد.جا به جا می ه با ماشینروز نیز کام پیغمبر نداشت؛

ی امـور مربـوط بـه آن تفکیـک کنـیم و کارخانـه سـازنده آن و را از همه کنیم و یک کاال مانند ماشین شخصی
و استراتژی صنعِت حاکم بـر دنیـا و آمـار ایـن امـور بـر  ی یک کشورهاهای صنعتی حاکم بر کارخانهسیاست

بسـیار سـخت اسـت. گذشـته از ایـن یا الهـی در آن  سرنوشت بشر را در نظر نگیریم، مالحظه اوصاف مادی
ای تَمل کرد که مَل یک ماشین بسیار بزرگ، نه یک خانواده ماشین شخصی، آیا نباید درباره ابزارهای اجتماعی

آیـا  کنـد !کند وبا گذشت چند سال، آن ملت را در نقطه معین و متفـاوتی پیـاده میبلکه یک ملت را سوار می
نی و با رسیدن به آن مقصد، هیچ تغییری در حاالت و افکـار و اعمـال و ممکن است در این سفر بزرگ و طوال

های یک ملت حاصل نشود ! این تغییرات در برآیند خودشان مَبت هسـتند یـا منفـی ! آیـا اعتقادات و ارزش
و ایـن  اند، نسبت به این تغییراتی که بـر امـر ایـن سـفرروحانیت و متدینین وقتی در مسند حاکمیت قرار گرفته

 شود، مسئولیتی ندارند !در جامعه و اعضای آن حاصل می ماشین

دهد کـه شـهر و و سایر آیات و روایات مرتبط با آن به ما نشان می )ع( سوره فجر به عنوان سوره امام حسین 
زندگی شهری و مدیریت ابعاد حیات بشری و محیط حاکم بر آن، با کفر و اسالم و حیات و ممات و طغیـان و 

حکمرانـی و مـدیریت شـهرها و  توضـیح داد توان به این صورت می این ارتباط را که مال  ارتباط داردطاعت کا
کـاری بـه  ی قـدیم،بسیار ساده و بسیط بوده است. در مدیریت شـهرها ، در مقایسه با امروزدر گذشته کشورها

به دست خـود  یت این امور،بلکه نحوه و کیفنداشتند ، بقالی و خیاطی و ... آهنگری، خراطیچگونگی انجام 
ه دولت ها و کاری ک ا ادامه می داد. تنهاهمان ر طور که این حرفه را از پدر خود یاد گرفته بود،شخص بود و هر 

امنیـت  تـَمینو بوسیله داروغه  هاشهردرون امنیت  تَمین ،دادندآن زمان انجام میر د مدیران شهرها و کشورها
دیدنـد بلکـه اساسا خود را متعهد به مردم نمی شدند. چرا کهبقیه امور اداره نمیو وارد  بودمرزها بوسیله ارتش 

چـون اگـر مـردم  اینگونه نبود که مطلقا نیازهای مردم را بر طرف نکنند. دانستند. البتهردم را مایملک خود میم
مستبد نیز شورش ان شاه هم ، بر ضدشودبرطرف نمی توسط هیَت حاکمه نیازهایشان دیدند، هیچ کدام ازمی
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گرفت. اما در حال حاضـر و نیاز اولیه بنام امنیت داخلی و خارجی صورت می تَمینکردند. لذا یک و قیام می
خـواهیم رابطـه قیـام امـام و مـدام می سال گذشته که شـرایط زنـدگی بشـری تغییـر کـرده 300الی  200طی 

و درگیـر مشـروطه سیاسـی  جامعه خـود بسـنجیم )ع( و دفاع از اسالم در برابر کفر را با وضعیت کنونیحسین
 انـد ونیم شـهرها وضـعیت جدیـدی پیـدا کردهکحظـه مـیمال ایم یا مواجه با مشروطه اقتصادی هسـتیم،بوده

بایـد  پـس تفاوت اساسی با گذشـته پیـدا کـرده اسـت. ،حاکمیت و حکمرانی و شکل اداره و کیفیت مدیریت
تمام کنیم. بـه ایـن دلیـل کـه  (اداره کشور) جدید شورا را با این موضوععا توانیم نسبت امام حسین )ع( و قیامب

 خورد.سرنوشت بشر در این عرصه رقم می

ه، فرهنگ قرآن و اهـل بیـت )ع( بیـان شـد به عنوان یک موضوع و عنوان اعتقادی و اخالقی در« بالد» اگر 
بین  به تفاوت ماهوی گ این است کهشود  یک خطر بزرتطبیق می و زندگی امروز چگونه بر این موضوع جدید

 زندگی شهری و مدیریت شهرها و کشورها در پس از رنسـانس توجـه نکنـیم و شهرنشینی در قبل از رنسانس با
را بـا آن  عینی آن اسـت( که شهر مصداق)و مدیریت زندگی بشر  شهرنشینیبالد و شهرها و  امروزین وضعیت

یه را بر هر دو، به صورت مشابه تطبیق دهیم و از این واقعیت غفلت زمان یکسان بدانیم و احکام و عناوین شرع
رانی و شکل اداره و کیفیت حاکمیت تغییر پیدا سال است که وضعیت مدیریت و حکم 300الی  200 کنیم که

داخلی و خارجی اکتفا مسئله امنیت  مدیریت امروزیِن شهرها و کشورها اصال اینگونه نیست که به کرده است.
تمام نیازهای مـردم  تَمینهمه ابعاد بشری را بعهده دارد و برای  در گویند دولت مسئولیت تکاملبلکه می کنند

 ، حاکمان نیستند بلکـه حاکمـان. به این دلیل که مردم دیگر رعیت و مایملِک باید به بهترین وجه نقش ایفا کند
 تـَمینشـَنی جـز  . پـسانـدروی کـار آمده ه دست همین مردمب اند وبه خادمان و نمایندگان مردم تبدیل شده

 گذاریای پیدا کرده که باید با سیاسـتسابقهنیز در همه ابعاد گسترش بی و نیازهای مردم نیازهای مردم ندارند
 گذاری وزارت صـنایع نسـبت بـهشود. از دکمه لباس بنده و شما که جنس و قیمـت آن از سیاسـت تَمینو... 

گذاری در سیاسـتاداری کـه وضـعیت آن تـابعی از عـز های سـیاهتا این پارچه پذیردصنعت پوشاک تَمیر می
 .زندگی بشری به این صورت درآمده است ابعاد همه است، صنعت نساجی

و دروازه  شهرها با دژ و قلعه و بـرج و بـارودر گذشته امنیت  شهرها متفاوت شده  و تعریف لذا کال هویت 
در شـهرهای جهـان و  .شـودمی تـَمینشدن این امور، امنیت شهرها برچیدهو با وجود  اما اکنون شدمی تَمین

 ، گـاز، آب، مخـابرات،ساعته برق 24شود و به صورت روزی ارائه میایران خدمات مختلف به صورت شبانه
ر ... در دسترس است. یا اگر برای پیمودن فاصله بین تهران و قم مَال پـنج روز دارستان، داروخانه وبنزین، بیم
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ونقل را در نظـر بگیـریم، یـک ی اگر فقط حملکنند. یعنراه بودند اما اکنون با دو ساعت این فاصله را طی می 
تغییر بسیار بزرگی بوجود آمده که زمان الزم برای پیمودن راه بین تهران و قم از صدوبیست ساعت به دو ساعت 

چه تنظیمات مختلف و  ،دستیابی به این سرعتبرای  !و نقلحملبرابری در  60تبدیل شده و این یعنی سرعت 
روشنایی و آسفالت و ساخت ماشین و حمایـت از  تَمینهماهنگی برای ساخت جاده و اتوبان و استراحتگاه و 

و... در کار است! که فقط یک مورد آن  آن گیری اصناف خدماتی و تعمیراتیهای تولید خودرو و شکلکارخانه
بین ده تـا بیسـت هـزار قطعـه بـه شـکل و کیفیتـی خـاص در خـط  به سوارکردنساخت یک اتومبیل( وابسته )

انـد فقـط در عرصـه های که آن را بـه وجـود آوردهالبته این سرعت و تدابیر و طراحی تولیدهای پیشرفته است.
ونقل نیست بلکه همه شئون حیات بشری به این سطح رسیده و کّلیت جوامع در مسیر پیشـرفت مـادی، حمل

آیا  .رسیدندکه جوامع گذشته در طی هزاران سال حرکت و تالش خود، به گرد پای آن هم ن اندپیدا کرده سرعتی
اند به چنین سرعتی برسند  آن ابزار چیسـت و بـا های کالنی توانستهنباید تَمل کنیم که با چه ابزارها و طراحی

  دهد ا توسعه میکند یداری تضییق میدین ما چه نسبتی دارد و شرایط را برای دین

اند که از مسیر معّینـی بـه سـوی هـدف ماشین کرده بشریت را سوار بر یکتوان گفت به صورت تمَیلی می
کنـد. ی از قدرت و مروت و علـم پیـاده مینقطه خاصدر  ها را بعد از بیست یا سی سالرود و ملتخاصی می

را معـین « نحـوه حاکمیـت»و « روش حکمرانی» د ونام دار« مدل اداره» این تمَیلی از آن ابزار کالن است که
شوند تا آنهـا را در یـک نقطـه ر بر آن میهفتاد میلیون ایرانی یا یک میلیارد چینی سوا کند. ماشینی است کهمی

های اند و اسـتراحتگاههایی برای آن سـاختهمختلف دارد؛ اتوبان و قطعات کند. این ماشین اجزاء خاصی پیاده
راننـده نیـاز دارد و دارای ، تکنیسـین و مهنـدس گیری برای آن تعبیه شده وو محل سوخت میرگاهتع بین راهی و

)ع( ا با اسالم و عاشورا و امام حسینرا با اسالم بیان کنیم. اگر نسبت این امور ر لذا باید نسبت آن مقصد است.
ایم و اباعبدللـه سـپرده را بـه غیـر و مسـیر و مقصـد حرکـت جامعـه یعنی سرنوشت حیات بشـر ،معین نکنیم

آیا خدای متعال  .ایمـ نعوِبالله ـ منحصر کرده و حال خوش خودمان زنیسینه را در )ع( و پیام عاشوراالحسین
از طغیان در بالد سخن نگفته  شهرنشـینی و مـدیریت امـروزیِن شـهرها و کشـورها  )ع( در سوره امام حسین

برد یا طاعت  آیا دل اداره  آیا این ماشین ما را به سمت طغیان میخورد  جز با ماشینی به نام مچگونه رقم می
مشـکالت کشـور صـرفا  بـه کـارگزاران و  آیا کند یا زندگی و اسالم شهرهای ما را متصف به ُمردگی و کفر می

گردد  آیا این تصور مَل این نیست که بگوییم همـه مشـکالت یـک سـفر بـه راننـده ماشـین بـر مدیران بر می
محکـوِم قواعـد  و برای تعـوی  دنـده و تعیـین سـرعت و...، خوددر رانندگی دد  آیا راننده )مسئوالن( گرمی
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دهد  یا سوخت و اتوبان و تعمیرکـار ها نیست  آیا او به تنهایی ماشین را حرکت میساخت ماشین در کارخانه
ین امور چه نسبتی با اسـالم مهندسی ماشین و قطعات آن و... در حرکت و سرعت ماشین سهم دارند  همه او 

و کفر دارند  اگر اسالم و کفر در این ماشین و مقصد آن و تعیین مسیر و قطعات و اجزای آن معنا داشته باشد، 
نباید به دنبال این باشیم که پیام قیام امام حسین )حفظ اسالم در برابـر تسـلط کفـر( چگونـه در ایـن موضـوع 

 کند جریان پیدا می

کرده ( در نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی ظهور و بروز پیدا 1285سلط کفر در مشروطه سیاسی )سال ت 
ی به ایـن موضـوع مسـتحدمه شـد و هـر دو اختالف بین علما در تطبیق احکام کل بود و پیچیدگی مساله باعث

ندگان کفـار قـرار نشـاطیف از علما را از صحنه سیاست حذف کرد و سپس قدرت و سلطنت در اختیار دست
هـای بـزرگ، اصـل ها و پرداخت هزینهو بعد از گذشت دهه انقالب اسالمی از پس این فراز و فرودها گرفت.

که پیش از این نبوده  معاش مواجه شده تَمینعلم حاکمیت را از کفار پس گرفت اما امروز با نحوه حاکمیت و 
مدل اداره و این طرز حاکمیت، اسالم و کفر دارد  این سوال مطرح است که این و یک موضوع مستحدمه است.

گویند این امور خارج از خطابات و امری عقالئـی اسـت کـه بـه دیـن بخش بزرگی از فقها و علما می. یا خیر
ز وجـدانی در امـام و رهبـری و بعضـی ا اما در مقابل، یـک درک ربطی ندارد و باید به کارشناسان سپرده شود.

شـی و ارز که این مدل اداره و این تخصص در کسـب معـاش و ایـن ماشـین را دارای بـارانقالبیون وجود دارد 
های تعمیرکار را خالف وجدان دینـی و انقالبـی هر جا که دستورالعمل کارخانه یا توصیه . لذادانداعتقادی می

ت بنزینی، آب در کند و مَال به جای استفاده از سوخگذارد و به تشخیص خود عمل میبیند، آن را کنار میمی
شـده ریزد که باعث کاهش سرعت و اخـتالل در عملکـرد ماشـین و نرسـیدن بـه مقصـد معینباک ماشین می

بیند آن را به عنوان یک رفتار غیرعلمـی و ضـدعقالئی معرفـی البته وقتی کارشناسان این صحنه را می .شودمی
اه های مخصـوص اسـت کـه فقـط بایـد از آنهـا مقصد و جاده و تعمیرگ گویند این ماشین دارایو می کنندمی

استفاده کرد. یعنی نحوه اداره کشور، یک امر علمی و تخصصی است کـه بایـد متخصـص آن را وارد کنیـد تـا 
 ایـن ماشین را تعمیر کنند و دوباره به راه بیندازند نه اینکه هر تصرفی در این ماشین انجام دهید. در حـالی کـه

خواهـد در سـیر حرکـت نمی )ع( ملـت امـام حسـین لی و شجاعانه است. چـونیک کار بسیار عا ها،تصرف
خواهد التماس کند که های اهل دنیا در نیویورک و پاریس و توکیو برود یا نمیگاهاش به سمت تفریحاجتماعی

لندای خواهد دور بزند و به بها میکدهاو را در حواشی این شهرها بپذیرند. بلکه به جای رفتن به سمت عشرت
 شود واند که به مقصدی ختم میاین ماشین را در یک اتوبانی قرار داده یعنی برسد.« آمادگی برای ظهور»ی قله



10 

 

ابتـدا  کاری در این ماشین اکتفا کنیم و در مقابل ناکارآمدی ناشی از آن، منفعل باشـیم بلکـهنباید به دست لذا
بشکنیم و  اند،که در وسط اتوبان قرار داده را گارد ریلی ،آن وقف شویم و بعد ازمت مان را کم کنیم وباید سرعت

ی ماشـین دور بزنیم و به سمت آن کوه برگردیم و در حال حرکت به سمت کوه، تدریجا  الستیک و موتور و بدنه
 را متناسب با حرکت در جاده کوهستانی تغییر دهیم.

نبـی اکـرم )ص( گونه بـا تعال در معراج اینخدای ممالی نقل کرده، که شیخ صدوق در ا در حدیَی قدسی 
ِبَتْسِبیِحي َو َتْهِلیِلي َو َتْقِدیِسي َو َتْکِبیِر  َو َتْمِجیِد ... َو ِبِه ُأْحِیي ِعَباِد   ِباْلَقاِئِم ِمْنُکْم َأْعُمُر َأْرِضي   سخن گفته

و  این آبادی و عمران بـا فراگیـری تسـبیحکه  ـکنم زمین را آباد می )عج( عصربا حضرت ولی؛ َو ِباَلِد  ِبِعْلِمي
کنم و زنـدگی ـ و به وسیله اوست کـه بنـدگان و شـهرها و بـالد را زنـده مـیتهلیل و تکبیر خدای متعال است 

شهرها را از ُمردگی و کفر به زندگی و ایمان برسانند و  )عج(عصرحال اگر قرار است حضرت ولی. «بخشممی
ایـن سازی کنیم، نباید بـدانیم ای این وضعیت آماده شویم و زمینهباید بر نیزو ما  آنها را آبادانی معنوی ببخشند

شهری کـه ایشـان در نظـر عصر )عج( و آرمانه سمت حضرت ولیب مدل اداره ما را به کجا می برد  آیا ماشین
در گام اول ایـن  نباید ، آیا  اگر اینگونه نیستبردو جامعه جهانی و کشور ایران را به آن طرف می درو، میدارند

ند و ماشین کشها ناگهان ترمزدستی را میو بعد دور بزنیم و برگردیم  بعضیکنیم  متوقف ماشین را به آهستگی
ها ترمـز روند و بعضـیی که برای ماشین معین شده، میسمت دهند و به همانها گاز میند و بعضینکچپ می

و ماشـین را بـه سـوی مقصـد جدیـد بـه راه  شکنندمیارد ریل را نگ مانند وطور متوقف میگیرند اما همینمی
های مختلف سیاسی کشـور اسـت کـه بـر جناح اندازند. این، ترسیمی از وضعیت کالن کشور و وضعیتنمی

توضـیح  بـه ایـن صـورت . آنهایی که آیـات و روایـات راداده شد اساس سوره فجر )سوره امام حسین( توضیح
گوینـد بقیـه ماشـین کنند. میتکامل بشری قطع می با تکامل بشری آمده(که برای ) را مط اسالارتبا ،دهندنمی

ن حسـینی اخواهند، ببرنـد و از عـزاداربه مقصدی که خود می ،در هر مسیری با هر کیفیتی بسازند و بشریت را
 در مسـیر هـم ید ویا اباعبدالله الحسین )ع( بنویسـ بزرگ اجتماعی، بر روی این ماشین کنند کههم دعوت می
تـوان بـه پرسـتی و کفـر بـرود، میماشین بـه سـمت دنیااین  اما اگر تا انجام وظیفه محقق شود! سینه هم بزنید

کـه در انـد ماشینی درست کرده اند واگر برای دنیای خود زحمت و ریاضت کشیده !وظائف گذشته اکتفا کرد 
ی آخرت خود زحمت بکشیم و این پدیده جدیـد را بـه دقـت گذشته اصال وجود نداشته، نباید به اندازه آنها برا

دچار مشکالتی که در مشروطه سیاسی بر امـر عـدم  به درستی بر آن تطبیق بدهیم واحکام الهی را  بشناسیم تا
 تطبیق صحیح حکم بر موضوع رخ داد، نشویم 
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کارشناسی، عدد و رقم  است که انبوهی از محاسبات «مدل توسعه»و  «مدل اداره» ،اسم علمی این ماشین 
، به معنای آن است کـه حاکمیـت حضور نداشته باشد اگر اسالم در این امور. به همراه آن استضرائب فنی  و

اسالم محقق نشده چون حاکمیت و مدیریت شهرها و کشورها در امـروز، از طریـق ایـن ابـزار و ایـن ماشـین 
اصبی که برای و این منمقوله است  این کند،ص میرا مشخ حاکمیت شود. مهمترین ابزاری که نحوهمحقق می

های آب و روغـن و سـرعت و دور موتـور ایـن شاخصـه دربـارهگیری اداره کشور شکل گرفته، منصب تصمیم
ماشین است و مسئولین اجرایی و قضایی و تقنینی، رانندگان این ماشین هستند که باید از قواعد رانندگی تبعیت 

 .چون و چرا بر این ماشین باشندیحاکم ب کهکنند؛ نه این

اند اهی در ظرفیت دوران مشروطه سیاسی باقی ماندهالبته جمع زیادی از علمای حوزوی و نخبگان دانشگ 
معاش را اسالمی  تَمینو نحوه « مدل اداره» توانندمی قانون با شرع عدم مخالفت کنند صرفا  با احرازو فکر می

آیـا از  .شمسی و دوران مشروطه است 1285ظرفیت ادراکی، مربوط به سال ه عرض شد این در حالی ک کنند.
توانیم با ظرفیـت دوران مشـروطه بـه آن زمان تا امروز هیچ رشد و ارتقائی در دستگاه کفر اتفاق نیفتاده و ما می

 مالحظـه بیانات مقام معظم رهبـری توجـه شـود،اگر با نگاه درست به  مواجهه با ظرفیت امروز کفر بپردازیم 
در ابالغیه خود به رییس جمهور درباره  1373اند و در سال ایشان هم در این ظرفیت متوقف نشده کنید کهمی

نـد دفرمو 1382درسـال سپس باید به دین ربط پیدا کند.  «سیاست های کلی نظام»فرمودند برنامه دوم توسعه 
یک امر فراتری بر همه این امـور  که حظه کردندمال 1389در سال  اما باید به دین ربط پیدا کند. «چشم انداز»

مدل اداره تاکید کردند که اساس « الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی»لذا با سفارش نسبت به تولید حاکم است و 
چه بصیرتی که در طی پانزده سال، سه سطح از رشد و ارتقـاء در  و الگوی پیشرفت باید بر اساس اسالم باشد.

 اما پاسخ مشخصی به این مطالبه داده نشده به شدههای علمی مطالمطرح شده و از دستگاهمساله کیفیت اداره 
گیری اصل حاکمیـت از ز مشروطه سیاسی به جمهوری اسالمی و بازپسارتقاء ا این در حالی است که است.

کنـد تـا  به یک خأل اشاره که ستنیصرفا  یک بحث علمی مباحث، پس این  برده است. زمانکفر، هفتاد سال 
ی ما ناشی از همـین و فرهنگ یاقتصاد هایبلکه مسائل و مشکالت امروز و ناهنجاری؛ در بلندمدت حل شود

 شود.عث ایجاد نظم سیاسی و اجتماعی میبا است که است. چرا  چون همین ماشین اداره موضوع

 و سیاسی نظم و انقالبی ششجو میان»انقالب اسالمی د که کنرهبری در بیانیه گام دوم بیان میمقام معظم  
این بیان کامال درست  .«کندمی دفاع ابد تا انقالبی نظام ینظریه از بلکه بیند،نمی ناسازگاری و تضاد اجتماعی

تعریف را متناسب با آرمان ها  نظم سیاسی و اجتماعِی  حاضر نیستندحوزه و دانشگاه وقتی است اما در عینیت 
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نظم و نظـام انقالبـی  ،کنندن ماشین و مدل اداره و نظم ناشی از آن را تایید میو هر یک به استداللی همی کنند
افتد تا آن را در نظم خـود منحـل کنـد و اگـر داری به جان انقالب میگیرد بلکه نظم مادی و سرمایهشکل نمی

نظـم اسـت کـه مـدل اداره  امـروزه چـون کند.نظمی میانقالب از خود مقاومتی نشان بدهد، آن را متهم به بی
دقیقا مَل ماشین یا اتوبوسی که با تعیین زمان حرکت، سرعت، مسیر، تعداد  .باشدمی و جوامع هادهنده انسان

عمال  نظـم خاصـی را بـرای مسـافرین خـود ایجـاد قت استفاده از کولر یا بخاری و...، صندلی، نوع چینش، و
ا از اسالم نگرفته و به دلیل عـدم همراهـی حـوزه و یت حاکمیت رتا زمانی که کیف کند. لذا انقالب اسالمیمی

کند کـه هـم باعـث های مختلفی از این ماشین تصرف میدانشگاه به همین ماشین مادی مبتالست، در بخش
. نـه شود و هم عامل ایجاد ناهماهنگی در کارکرد ماشین اسـتجلوگیری از حرکت به سمت مقاصد مادی می

و نـه نظـم و نظـام انقالبـی در د کرد معمول خود را انجام دهـعمل ر انقالبی،تواند در کشومی آن ماشین مادی
 شود.های الهی محقق میو نه آرمانگیرد فرهنگ و اقتصاد شکل می

« و عبـادی بـالدییـی حاُ بـه » ،«بـالدک ااخربو»، «الذین طغوا فی البالد»عبارات بلندی مَل  هپس امروز 
، در شـونداز قطار انقالب پیـاده می د. آن مسئوالنی که با گذشت زمانکنهایی پیدا میچنین مصادیق و تطبیق

ماشـین اسـت کـه همـه را همـین  بلکـه واقعیـِت  اندبسیاری از موارد دچار انحرافات شخصی و فـردی نشـده
لـی در ایـران انقالبـی، ایـن ماشـین بـه همه دنیا سوار بر این ماشین هسـتند و که بینندمی ترساند. این عدهمی

ن جدیدی نیـز ماشی از سوی دیگر، و کاری شدهدر آن دستدائما  شود و کامل به رسمیت شناخته نمی صورت
شـوند و آمـار و شود. یعنی در محیط مدیریت با محاسبات متداول ایـن ماشـین مـَنوس میساخته و ارائه نمی

کننـد. بینی متهم میبه عدم واقعمقام معظم رهبری را  انقالب وبینند و لذا تدریجا  کارآمدی آن را در جهان می
غربت )به معنای نبود  هایی را ساخته است. یعنی در اوجفرماید انقالب یک واقعیتاما مقام معظم رهبری می

بـه سـمت اهـداف  ، انقـالب راگیری ماشـیناسب با انقـالب( تـالش کـرده تـا جهـت متنکارشناسِی  پشتوانه
گونـه اسـت پوالدین الزم دارد. معجزات خدای متعال در این زمان اینت و یقین ، جرأنبرد. این کار دنیاپرستانه

مقـام معظـم رهبـری بـدون اینکـه یـک امـا روند یک ماشین هستند و به یک سمتی می که همه جهان سوار بر
تـا بـا کمـک  دکنـهمه این فشارها را تحمل میطراحی کند،  جدید دستگاه کارشناسی برای ایشان یک ماشین

نـد و چـون کایشان بـه ایـن تصـرفات اکتفـا نمی به سمت دیگری بکشانند. البته بی، این ماشین رامدیران انقال
اسـالمی الگـوی »د کـه همـان دهنیز می جدید سفارش ساخت ماشین د،بینهای ناشی از آن را میناهنجاری

و اگـر هـم  دهباقی مانتخصصی خود  هایخورند و در چارچوباما نخبگان تکان نمی .است« پیشرفتایرانی 
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داری گستره مق مَال ند.کنتاویل می ، سفارش ساخت ماشین جدید را به صورت نخبگانیبخواهند کمک کنند
 !گرددهمه ابعاد آن امضاء  و شبهات موجود نسبت به برنامه توسعه حل شودکنند تا بحث عقال را بیشتر می

شـد )ماننـد فـتح  60ی بزرگی در ابتدای دهه هاباعث پیروزی قدرت اسالم کههای الهی برای انگیزه البته 
هـا دفـاع و همیشـه از ایـن انگیزه هآن را حس کـرد مدیران انقالبتمام ، یک واقعیت بزرگ است که خرمشهر(

 همـین مـدیران بحـث سازندگی، چرخ چرخاندن برای و 68 سال در که افتدمی اتفاقی چه اما بعدا   کردند؛می
 دنـکنمی وجـدان عمیقا زیرا !کنند مطرح میهای اقتصادی فعالیتبرای  گیزهایجاد ان جهترا  «تجمل مانور»

در  گرچـه. اسـت شـده طراحـی رفـاه و مصـرف انگیزه و تجمل سوخت با دهد،می تکان را جامعه که ماشینی
 هسرنوشت جنگ را نهایی کند و جنگ به حالت فرسایشی درآمد نتوانست ی الهیهااین انگیزه اواخر جنگ نیز

شناسی در اداره کشـور عالوه بر این، محاسبات کار انجام دهیم.یک علمیات مهم توانستیم می ، فقطدر سال و
اره های ادهزینـه تـَمینو جنـگ  ه بـود ادامـهاعالم کـرد به سران نظام سازمان برنامه و بودجه حاضر بوده و لذا

را به دسـت گرفـت امـا  جنگ مدیریتالم، قدرت اس های الهی برای افزایشکشور ممکن نیست. یعنی انگیزه
بـر  فقط در همین بخش جریان پیدا کرد و بضاعتی برای مدیریت اقتصاد نداشت تا آن را با خود هماهنگ کند.

نیازهـای  ام زهر همین بود. یعنی به نحـوی تـَمینجنوشیدن مهم پذیرش قطعنامه و  این اساس، یکی از دالیل
. ایـن در حـالی اسـت کـه هزینـه ماندهای جنگ باقی نمین هزینهتَمیصورت گرفت که پولی برای اقتصادی 

 تـَمینچـون دشـمن هزینـه عظیمـی بـرای ق بـود. عـرا بـرایتر از هزینـه جنـگ ایران بسیار پایینبرای جنگ 
 .شدافزارها با انگیزه شهادت طلبی جبران میداد اما در ایران، فقدان این سختهای پیچیده میافزارسخت

آید که به مـدل اداره دولتی بر سر کار می وقتی شود.دوباره آمار همین مساله دیده می نیزعدی های بدر دهه 
 شعارهای انقالب عمل کند، یک اخـتالف و کند بر اساس درک وجدانی خود بهغربی اعتقاد ندارد و سعی می

یخ آخونـد و شـبـین  یعنی هماننـد اختالفـی کـه در مشـروطه سیاسـیشود. می در کشور ایجاد شکاف عمیق
خـواهیم اشـخاص را بـا هـم . البتـه در اینجـا نمیشودآمد، در مشروطه اقتصادی نیز تکرار می الله پیشفضل

آقـای  می شـود و 85و  84ال س مختلف، باعث آغاز اختالفات شدید از همان طرز فکردو بلکه  مقایسه کنیم
البته برخی مساله را  .کندف جدی پیدا میی بر سر عملکرد دولت اختالبا مقام معظم رهبر رفسنجانی هاشمی

شود. لذا مقام دهند اما تمام مساله به این امور منحصر نمیبه دعواهای شخصی یا مسائل فساد مالی تقلیل می
های مالی و فساد اقتصادی تبرئه کردنـد و آقای هاشمی را از انگیزه ،88تیر  نماز جمعه در خطبه معظم رهبری

عـدالت بر سر سیاست خـارجی و  وقت اختالف بین آقای هاشمی و آقای رئیس جمهور به صراحت گفتند که
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 نزدیکتـر بنـده نظـر بـه جمهـور رئـیس آقای نظر»  و امَال آن است و بعد فرمودند اجتماعی و مسائل فرهنگی
در  88اساسـا فتنـه سـال  روشن است که این امور، موضوعات اداره کشور و کیفیت حکمرانی اسـت.. «است

شروع شده بود. نقل است بر سر نحوه اداره کشور  85و  84از سال  گردد کهاتی بر میاین اختالف شه خود بهری
 بودند چه خبر است از مراجع عراق به ایشان گفته یکی رفته بود و به عتبات یدر سفر 85آقای هاشمی در سال 

بـه عـراق هـم  85بود که خبرش در سـال د این همه اختالف با رهبری دارید. یعنی این اختالف آنقدر شدی که
لذا هـم در دوره سـازندگی و  رسیده بود. ایشان هم در پاسخ، توضیحاتی داده بودند که آن مرجع قانع شده بود!

مشـروطه  غالب در بخش بزرگی از روحانیت با ایشان همراه هستند. چرا  چون همان طرز فکر هم پس از آن،
دار و دارای عقبه استداللی و تخصصی اسـت و در ها ریشهدانست، در حوزهاین امور را عقالئی می سیاسی که

تری از سپردن امور به کارشناسـی موجـود و رونـدهای معاش و مشروطه اقتصادی، به صورت قوی تَمیننحوه 
ور شـد و چنـان شـکافی شعله 88سال  این اختالف زیرخاکستر با قضایای انتخابات کند.متداول حمایت می

 برد.( کشور را به لبه پرتگاه به قول مقام معظم رهبری)که  کردایجاد 

 افتـد وینجا نیز اتفاق میدر ا ،در مشروطه سیاسی شهید آخوند و شیخ مرحوم بین ،افتراق نخبگانی بنابراین 
 بـه و حرمت عزای ایشان به لطف امام حسین )ع( زند. گرچه این شکافبه وحدت عمومی مردم هم ضربه می

در این ماشـین،  تصرفات دولت عدالتآمار ل نشده است. به همین دلیل، اما هنوز ح کندتیام پیدا مینحوی ال
کند و معیشت مردم را بـه شدیدی ایجاد می هرج و مرج اقتصادی دهد ونشان می 92و  91خود را در سالهای 

اصله را با دولت موجود داشته دهند که بیشترین فدهد که مردم به کاندیدایی رای مینحوی تحت فشار قرار می
آورد. یعنی فشار اقتصـادی و امه برجام را پدید میآید و در ادفکر آقای هاشمی بر سر کار میت باشد. لذا دوباره

باید بـر  رساند که انقالب اسالمی به عنوان پرچمدار مبارزه با تسلط کفر،مشروطه اقتصادی کار را به جایی می
بسیار  ،. این اتفاقاتند که به چنان مشکالتی مبتال بودنشیند و قراردادی را امضاء کسر یک میز با دشمن خود ب

، دوبـاره تکـرار های صرفا سیاسی و فردی نسبت به آن بکنـیمگر توجهی به آن نکنیم و یا تحلیلبزرگ است و ا
مـدل اداره و  مسـئله ازآنهـا بـه مراتـب کمتـر  سهم تامیراما  نقش دارند نیز البته امور سیاسی و فردی شوند.می

این ماشینی است که دارای اجزاء مختلـف و انـواع نشانگرهاسـت کـه هـر رفتـاری را بـر  .محاسبات آن است
باید تناسبات آن را رعایت  ار ماشین را به حرکت در بیاورید؛ بلکهتوانید بالفاصله با دنده چه. لذا نمیتابدنمی

مربوط به قبـل از رنسـانس بـوده  ی محقق شود. این نوع مدیریتگونه نیست که به صرف دستور، چیزکنید. این
 محقق شود. بالفاصله است که شاه یک دستوری را بفرماید و



15 

 

با امید به وجدان انقالبی مردم حرکت  های انقالب روی کار آمد ولذا دولتی که با اعتقاد به شعارها و آرمان 
أی مخالف سیزده میلیونی مواجه شد، به این نتیجـه رسـید با ر سابقهرغم فعالیت و خدمات بیعلی ، وقتیکرد

که البد ادبیات و گفتمان انقالب ضعفی دارد که باید آن را از طریق تغییر گفتمان جبران کرد. در حالی که ایـن 
پذیرند و اکَریت قاطع رأی سیزده میلیونی ناشی از این بود که بخش مهمی از مردم، از نخبگان جامعه تامیر می

توجه به کار کارشناسی و محاسـبات علمـی اداره کشـور بگان حوزوی و دانشگاهی نیز دولت عدالت را بینخ
. لذا اگر دولت عدالت در کنار فعالیت های خود، این خأل بزرگ )ناسازگاری کردندو آن را تخطئه می دیدندمی

توانسـت بدنـه کـرد، میی تبدیل میمدل اداره با وجدان انقالبی مردم( را به موضوعی برای بحث و گفتگوی مل
مردم را از نخبگان مخالف جدا کند و با آراء مخالف سـهمگین مواجـه نشـود. امـا متاسـفانه تـوجهی بـه ایـن 

انگاری مسـائل چنـین تحلیلـی از قضـایا نداشـتند تـا بتواننـد ها نبود و طیف انقالبی هم به دلیل سادهواقعیت
هند. لذا تغییر گفتمانی حاصل شد و امروز کار به جایی رسیده کـه مشورت فکری و علمی به دولت عدالت بد

  ها را در مقابل امریکا نشان داد.شود که بزرگترین مقاومتمذاکره با امریکا توسط همان جریانی مطرح می

شـود و چـه دولـت عنوان منشَ مشکالت کشـور معرفـی مییعنی چه دولت سازندگی که از سوی برخی به 
اند. ایـن وضـعیت، توجهی در کارنامه خود داشت، هر دو به یک نتیجه رسـیدهرهای مَبت قابلعدالت که رفتا

البته کند. ناشی از خاصیت این ماشین و محاسبات است که الزامات خود را بر اکَر عناصر مسئول تحمیل می
اخت ماشـین دیگـری را آن یقین پوالدین که مقام معظم رهبری دارند و به جای انفعال در برابر این ماشـین، سـ

توانـد ایمـان و صـبر و تحمـل در واقع هر شخصی نمی. توان انتظار داشتدهند، از هر کسی نمیسفارش می
را داشته باشد. لذا باید یک زبان علمی و محاسـباتی بـرای اداره کشـور بـر  )عج( عصرنواب عام حضرت ولی

تـری اتفـاق هـای بزرگشـود و هـم ریزشدیدتر میهـا شـمبنای دین و انقالب تولید کرد و اال هـم ناهنجاری
 متَسـفانه افتد. البته روشن است که تولید زبان علمی و محاسباتی جدید، کار حوزه و دانشـگاه اسـت. امـامی

یعنـی  کـرده و بـه دنبـال اصـالح و تکامـل آن نیسـتند؛حوزه و دانشگاه بر ادبیات تخصصـی خـود ایسـتادگی 
ط به آنچه که در جهان تجربـه شـده و در حـال اجراسـت، مسـلط هسـتیم و نـه ما فق»گویند  دانشگاهیان می

یـدی هسـتید، از کنیم و نه توانایی ساخت آن را داریم. اگر به دنبـال راه جداحساس نیازی به ماشین جدید می
این امور موضوعا  خارج از دیـن و محـدوده خطابـات شـارع »گویند  می نیزو حوزویان « مدعیان آن بخواهید

در چنـین فضـایی  .«است. کار خدا و پیغمبر و فقیه که ساخت ماشین نیست. باید این امور را به عقـالء سـپرد
 بدون پشتوانه علمی با همین ماشیِن مجبور است و  ماندمیباقی « اضطرار علمی»است که انقالب اسالمی در 
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ها تبـدیل دانه به سـیبلی بـرای نارضـایتیکاری شده و پر از وصله و پینه به راه خود ادامه دهد و ناجوانمردست
معاش مردم شود و در معرض خطرات بزرگ قرار گیـرد؛  تَمینمتهم به ناکارآمدی در اداره کشور و  شود؛ یعنی

الله در آن وضعیت پیچیده به طرفداری از اسـتبداد مـتهم شـد و بـه همـین دلیـل، بـه طور که شیخ فضلهمان
 شهادت رسید.

اند و به هر دان نشستهاللهی، بیرون از میگری و حزب، کسانی هستند که به اسم انقالبیبدتر از این دو طیف
انداختن ماشـین دهند اما خودشان درکی از این ماشین و طرحی برای تغییر آن و یا به حرکتمیدو طیف ناسزا 

ین یـا بـه حرکـت درکـی از ایـن ماشـحـداقل دولت سازندگی و دولت عدالت در حالی که ندارند.  نیزموجود 
داننـد بایـد رغم ادعاهای بزرگ حتـی نمیای هستند که علیکاری در آن داشتند اما عدهدرآوردن آن و یا دست

برند که می های این ماشین دست زد. فقط با شعارهای سیاسی، ِهنیت متدینین را به این سمتچگونه به دکمه
 وقتـی تکلیـف ایـن امـور. «صب، مسائل حل خواهد شدمشکل از مسئوالن است و با رسیدن امَال ما به منا»

ها و مساجد و نمازهای جمعه به محل تبیین فکـری و آمـادگی عملـی ها و منابر و عزادارینشود و هیَت تعیین
 شـیخ دهنده مشروطه سیاسی در انتظار مـا خواهـد بـود.برای مقابله با این مشکل تبدیل نشوند، حوادث تکان

در مشـروطه  شـوند.حذف می شود و هر دو طیف علماءخراسانی مسموم می ود و آخوندربر دار می اللهفضل
، همه مسـئوالن و کلیـت انقـالب بـه موضوعات اداره کشور هم با عدم تطبیق صحیح احکام کلی بر اقتصادی

 96ال ی مَل حوادث ساغتشاشات ها وشوند و نارضایتیمعاش مردم متهم می تَمینو ناکارآمدی در اداره کشور 
با تصور از بین رفتن پشتوانه مردمی نظـام، جـرأت ریخـتن  واندازد گیرد و دشمن را به طمع میشکل می 98و 

توانستند این سردار بزرگ را به شهادت گرچه قبل از این بارها می. دهدبه خود میسردار قاسم سلیمانی را  خون
 ها پیدا کردند.از آن نارضایتی برسانند اما چنین کاری نکردند و جرأت این جنایت را پس

 


