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 تعالیباسمه

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

به عنوان یک وصف و ُخلق « )ع(حسیندنیاطلبِی قاتالن امام»تحلیل 
 اجتماعی

 توسعه هایبرنامه اهداف در «رفاه گرفتن قرار محور» بر آن تطبیقو 

 مصداق عنوان به آن با متدینین و روحانیت علمی برخورد ضرورتو 
 )ع(امام  قاتالن از انتقام

 

 (1399شهریور  9محرم )دهم روز      سالم محمدصادق حیدریاالحجت

 

بیتت مؤمنین و عزاداران حسینی باید بدانند که این مصائب و جنایاتی که امروز بر امام حسین )ع( و اهل
به عبارت دیگتر، امتتی کته  ؟چه اوصاف و اخالق اجتماعی نشأت گرفته بود ، ازو اصحاب ایشان وارد شد

؟ وقتی متؤمنین حول چه اخالقی بسیج شده و به وحدت رسیده بودند نایت بزرگ تاریخ را رقم زدند،ج این
خواهند با ادامه دادن راه امام حستین )ع(، آید و میجوش میه شان بشنوند و خوناین مصائب عظیم را می

ن و مرتکبین این جنایات را ایشان را یاری نمایند و انتقام از دشمنان حضرت بگیرند، باید اوصاف این دشمنا
َقتد  »اند: در زیارت اربعین، این امت به این صتورت توصتیش شتده. تا طرف انتقام خود را بشناسند بدانند

یا ن  ُه الدُّ ت  ِه َمن  َغرَّ  همکتاریشتان داده بتود، بتا یکتدیگر همدستت شتده و ؛ کسانی که دنیتا فریب«َتواَزَر َعَلی 

                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قم مطرح شده است. جهت دریافت صوت و متتن کامتل  1399. این مباحث در دهه اول محرم 1
 به نشانی ذیل مراجعه کنید:« بله و ایتا»رسان مباحث به پیام
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حضترت زینتب )س( در بتاالی تتل  اینکته در چنتین روزی م حسین )ع(.برای کشتن امااجتماعی نمودند 
و او « کنتی؟می شتود و تتو نظتارهکشته می )ع( آیا اباعبدالله»زند: می زینبیه، خطاب به عمر بن سعد فریاد

، بته ختاطر گردانتدو روی خود را بتر می کندمی اعتناییحجت حضرت زینب )س( بیت به این اتمامنسب
میل به دنیا »های گذشته مطرح شد که اند. در مباحث سالماعی است که برای دنیا ایجاد کردهی اجتجاذبه

وردن و آشامیدن ساده نبوده که هتوای نفتا املتال یک میل و کشش فردی و کلی به سمت خ« و فریب دنیا
 داشت. ، مصادیق عینی واضح و روشنی دنیاپرستی ؛ بلکهسعد به تنهایی آن طلب کند بن عمر

رغم تمامی اختالفاتشتان بترای علیرا « امت»یک  که و همکاری اجتماعی بود جمعی یک اخالق اپ
کند. یک بستر اجتماعی برای لذت بردن از دنیا ایجاد شده بود که چنین جنایت عظیمی هماهنگ می انجام

ملک »یت بزرگ، لذا برای فرماندهی این جنا«. الگوی مصرف زندگی امپراتوری ایران و روم»عبارت بود از 
در آن دوران، یتک شتهر کوچتک نبتود بلکته آنجتا مرکتز « ری»کننتد؛ را به عمر بن سعد پیشنهاد می« ری

ها در آن قرار داشت. همچنین ایتن شتهر در زرتشتیان بود که مخازن بزرگ طال و جواهرات معابد و آتشکده
ود. بنابراین معنای عینی دنیاپرستی برای بمنطقه « هاب تجاری»مسیر جاده ابریشم بود که به تعبیر امروزین 

ایجاد ، آرزوی آن را داشتند. حال آیا آن روز خواص مانداری بر چنین مکانی بود کهفر ،املال عمر بن سعدها
کردن دنیتا در مقابتل و فریبنتده دادن خواص جامعه به طرف آن های دنیاپرستی و سوقها و نمونهاین جاذبه

 و معاشقه با دنیا، دنیاپرستی لبته امت پیامبر اکرم در ابتدا با این معنا ازنفر است؟! ا ، کار یک نفر یا چندآنان
بتا  را این نوع الگوی مصترف شدند و خلفای نفاق امپراتوری ایران و روم، با آن آشنا آشنا نبود اما بعد از فتح

 ر آن فرو رفته و غرق شتدند.دین، وارد جامعه کردند و مزه آن را به مذاق خواص چشاندند و د ظواهر روکش
ترین از این رو، باید توجه داشت برای رسیدن به این نوع از دنیا بود که امت اسالمی حتول کشتتن محبتوب

برای رسیدن بته چنتد ستکه  شخصی افرادمخلوق خداوند و پیامبر)ص( به وحدت رسیدند؛ نه هوای نفا 
یا»! طال ن  ُه الدُّ ت   چنین معنایی دارد.« َغرَّ

راد را به حب دنیا دعوت کنند بلکته بترای طور نیست که تک تک افاین ،ز نیز برای فریب دادن مردمامرو 
کنند. بیتان شتد کته ایتن ابزارهتا، ها و جوامع، بسترها و ابزارهای اجتماعی درست میامت کردندنیاپرست

 کند وقصد خاص پیاده میدر یک م کشورها نام دارد که همانند ماشین، جوامع را سوار کرده و« مدل اداره»
اگر مقیتد بته هتید حتد و حتدود و  زیرا رفاهد. کن، دنیاطلب و دنیاپرست می«رفاه»مردم را به نام رسیدن به 

باید آن را رفاه دنیاپرستان و شرایطی نباشد و محور اهداف یک جامعه شود و بر دین و مکتب حکومت کند، 
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رفتاه را تعریتش کنتد، رفتاه حد و حدود و به عبارت دیگر، دین، . اما رفاه اگر مقید به دین شود کفار دانست
اه هتا را بته ستمت رفتمؤمنین و مسلمانان است. لذا این الگوی مدل اداره غربتی، تمتام جوامتع و حکومت

خداوند متعتال  .2است« پرستی مدرنبت»همان  د که به تعبیر حضرت امام )ره(برافزوِن دنیاپرستانه میروز
تا َمتَوّدَ  »فرماید: پرستی را این گونه توصیش میاصلی از بتدر قرآن، هدف  انا ََ و  ََ ُتم  ِمن  ُدوِن الَلتِه  ِإَنَما اّتَخذ 

َیا َحَیاِ  الُدن  ِنُکم  ِفي ال  شتود و بتر ایتن استتعمال می« حصتر»برای معنای « ماِان  »؛ کلمه (25)عنکبوت/ 3«َبی 
را « بت»پا اینکه کفار  .در بین کفار «حّب دنیا» به کندمنحصر میرا پرستی اساس، خداوند هدف از بت

 جمعی آنها به دنیتا استتکنند فقط به خاطر لذت و محبت و عشق دستهبه جای خداوند متعال پرستش می
کننتد. زیترا ایجتاد می« پرستتیبت»که برای توجیه این عشق به دنیا، یک زبان و فرهنگ اجتمتاعی بته نتام 

ترین شهوات و لذات دنیوی هستند و برای رستیدن بته ایتن دنبال بیشترین و بزرگسالطین و رؤسای آنها به 
برای مقبولیت و همراهی افکار عمومی  . پاها و تجاوزها انجام بدهندسطح از شهوات، باید بیشترین ظلم

 «هتاخواستت بت»را ایجاد کردند تا تحتت آن و بته استم « پرستیبت»، دیِن با آن همه ظلم و تجاوز مردم
 بتوانند به اهداف خود برسند.

کننتد؛ ، رفاِه مطلق و بدون قید و شرط را هدف انحصتاری جوامتع می«یافتگیتوسعه»امروز نیز به اسم 
 به را رفاهخواهیم این هدف را تغییر دهیم و می مادنیاپرستی است و اگر  از ی جدید و مدرنااین، همان معن

گرایتِی فتردی توانیم به نّیت خیر ُمجریان و آخرتنیم، صرفاا نمیهای اسالمی مقّید کخالق و ارزشین و اد
ی را به یک هدف کلی منحصر نکرده تا با نّیت فرد تغییر کند بلکه فا کنیم چون طرف مقابل، رفاه مادآنها اکت

حاستبه را کّمی و قابل م آن را به اهداف کیفی و کّمی تبدیل کرده است. پا ما باید بتوانیم رفاه دینی و الهی
عینی نموده و سپا ابزارهای مخصوص آن را تولید کنیم. زیترا کفتار نیتز بترای اینکته جوامتع را بته هتدف 

الگوهتتا، »اند آن هتتدف کلتتی را بتته صتتورت کّمتتی و کیفتتی در ستتطح دنیاپرستتتی ستتوق بدهنتتد، توانستتته
ی آن را در طراحتی ّم های کبیاورند و سپا اعداد و شاخصه «های اجراییها و برنامهاندازها، سیاستچشم

                                                           
مقدمته  پرستتان،ستاره و خورشتید و متاه و نمرودیان با ابراهیم حضرت هایجنگ و مبارزات ها وشکنیبت تمام»خمینی قدس سره: . حضرت امام2

 رستالتی و بعلتت مقدمته اسماعیل، وفدیه بیت ساختن و زرع ذی غیر وادی در سکونت و هاسختی تحمل و هاهجرت آن همه و بزرگ یک هجرت
نتِی » ابدی کالم با را خود ابدی رسالت و کندمی تکرار را کعبه مؤسسان و بانیان آخرین و اولین سخن آوران، پیام آن،ختم در که است  ِمّمتا َبتری    ِانَّ

ِرُکون  انستان کتدام راستتی و ندارد وجود پرستیبت و معاصر، بت زمان در اصالا  دهیم،ارائه  تفسیری و تحلیل این از غیر اگر که نمایدیم ابالغ «ُتش 
 کتا  چتون هاییبتخانته کته ایسلطه از و باشدنشناخته  خود ویژه ترفندهای و هاافسون و هاشکل در را و ُمدرن جدید پرستیبت که استعاقلی 

 .6/5/66«. باشد نداشته اند، خبرکرده پیدا سوم جهان و و ناموس مسلمین خون و اسالمی ممالک بر سیاه

 «.است و عالقه میان شما به دنیا دوستی بخاطر تنها ایدگرفته بر خدایی به یکتا خدای جای به که را بتهایی. »3
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بنتابراین  .معین نمایند هاها و وزارتخانهحاکمیت و بخش هایتمام عرصه در ساالنه و ساله وپنج هایبرنامه
و گرفتن انتقام از قاتلین حضرت ت که دنیاپرستی را به اخالقی جمعی تبدیل کرده  برای یاری امام حسین )ع(

 راه قتاتلین ادامه دهندگاِن   کسانی ایستاد کهامروزیِن  در برابر رفتار کلی و اجمالیتوان با اهداف نمی تبودند 
کشیدگی تاریخی دارد و لتذا در زیتارت  ،قاتلین اباعبدالله )ع( امام حسین )ع( هستند. در واقع این اخالِق 

َعن  َاّوَل ظاِلٍم َظَلَم َحَق ُمَحَمٍد َو آِل ُمَحَمٍد َو آِخ »گوییم: عاشورا می تمَّ »یتا  «ذِلتَک  َعلتی َر تاِبٍع َلتهُ َالّلُهَم ال  َُ

وِلیَن َو اآلِخِرین
َ ٍد ِمَن اْل  َداَ  آِل ُمحمَّ ع  ََ َعن    ، چته کستانی هستتند؟!«اآلِختِرین»و « آِختَر تتاِبٍع َلتهُ »؛ این «ال 

و به نام « های ادارهمدل»کفاری هستند که با طراحی  مصداق امروزیِن این عبارات چه کسانی هستند؟! جز
یا»اخالق تمام جوامع را به صورت اجتماعی به سمت  یافتگی،هتوسع ن  ُه التدُّ ت  کشتانند؟! پتا بایتد می« َغرَّ

کنند امتا ها ایجاد میند و لو تغییراتی در شیوهکشیدگی تاریخی دار و دنیاپرستان «ظالمین»توجه داشت که 
تر شده استت تر و عمیقخیلی پیچیدهکنند. البته دنیاپرستی در عصر حاضر می نسل به نسل، یک راه را طی

با اهداف کیفتی « الگوی همه جانبه توسعه»های های املال یزید و معاویه، درکی از پیچیدگیزیرا حکومت
اِن » گزیِن جای . لذا آنچه امروزاندو کمی آن نداشته ََ و  َحَیاِ  » سنگی یا چوبی شده و برای« ََ ِنُکم  ِفي ال  َمَوّدَ  َبی 

َیا امتحان مسلمانان آن دوران، موضوع  است.« رفاه و توسعه»کفار و دنیاپرستان قرار گرفته،  ورد توجهم «الُدن 
همین الگوی توسعه  امتحان مؤمنین، موضوع نحوه دنیاپرستی الگوی مصرف یزیدیان بوده است و امروز نیز

کنیم امتری استت کته تصور می ایم وبه آن روی آورده ،است که به خاطر آبادانی دنیا و رسیدن به رفاهمادی 
شتود کته ربطی به اسالم یا کفر ندارد. در حالی که در این الگوها، اسالم و دین در تبعیت از رفاهی معنا می

متنوع و روزافزون نشتود، کشتش و میتل و حترص  ،به روزتر شود؛ زیرا اگر دائما رفاهباید هر روز جدیدتر و 
 شود.متوقش میآن،  به بعد از دستیابیشدید اجتماعی 

شتتوند کتته ختتارم می« مشتتروطه اقتصتتادی»پتتا بایتتد توجتته داشتتت وقتتتی متتؤمنین از ایتتن شتترایط 
از  های ستاالنه،بودجتههای توستعه و های اداره و برنامتهالگوهتا و متدل در های کیفی و کّمیگذاریهدف

رفتاه در ختدمت  در ایتن صتورت استت کته افتد.بیمحور و به دست عقالنیِت دین شدهتسلط کفار خارم 
درگیری با دشمنان خداوند. در سازی تمام امور برای یعنی آسان قرار خواهد گرفت؛« تکامل معنوی جامعه»

« تولیتد اختالق رذیلته طغیان و استکبار و درگیری با مراکز»جلسه قبل بیان شد که تکامل معنوی به معنای 
 َحتّق  هِ الَلت ِفتي َوَجاِهتُدوا»السالم انجام دادند: ماطهار علیهاست؛ همانند کاری که امام حسین و دیگر ائمه

اخالق رذیله برای  مراکز تسهیل درگیری با». بنابراین رفاه در نظام اسالمی باید به معنای (78)حج/« ِجَهاِدهِ 
رغم همه مشکالت ن ت علیباشد؛ بر این اساس است که قائلیم جمهوری اسالمی ایرا« مردممختلش اقشار 
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زیترا مبنتای  باشتداست ت تنهتا حکومتت حتق و عتدل در جهتان می آن هایی که هنوز گرفتارو ناهنجاری
ستیزی اسالم و ظلم»بلکه  قرار نداده است« دنیا و رفاه» بودِن حاکمیت خود را اصل نظام و اصل گیریشکل

 ،ه مستضتعفینمحور این نظام است و البته برای ایجاد عدالت اجتماعی و رستیدگی بت« و مبارزه با استکبار
 .رفاه معقول برای عموم مردم نیز هستبدنبال ایجاد 

از اقتصاد به سیاست قرض ندهید؛ بلکته »گویند: یافتگی مرتب میکه مشاورین و کارشناسان توسعهاین
های سیاستی نظتام در مقابتل گیریزیترا نبایتد بته ختاطر موضتع سیاست باید در خدمت اقتصتاد باشتد؛

های رایتج اداره دقیقا اشاره به قواعتد همتین متدل« ت اقتصادی کشور خراب شودمستکبرین جهان، وضعی
های معتاش و امتور گتذاریهدف اعظم روحانیت قائتل باشتند کته ین و بخشنو وقتی متدی کشورها است

 هم از لوازم آن است کته« اقتصاد»از « سیاست»ُاقتصادی باشد، تبعیت متداول  علوماقتصادی مردم بعهده 
را محور همه امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی « رفاه»ها رسیدن به ؛ زیرا آنگویندمی اقتصادی انکارشناس

های تولیتد رفتاه در جهتان روبترو با قطب مدیران سیاسی کشور نباید کاری کنند که»گویند: و می دانندمی
 :زننتد کتهان نظتام ستلطه میهتا و سترتر، امریکاییپردهتر و بیالبته همین حرف را با بیانی صریح «.شویم

های زیادی را برای حضور در منطقته جمهوری اسالمی به جای پرداخت به وضعیت رفاه کشور خود، پول»
کنند تتا مقتدورات و ها میلیادها دالر خرم حضور در منطقه میدر حالی که خود امریکایی«. کندخرم می

 و لوازمات رسیدن به آن تکیه« رفاه»به  ه نظام اسالمی،ساالری علیاما برای غوغا ها را چپاول کنداموال ملت
 کنند. می

رسیدگی به معیشت مستضعفین و عموم مردم  ،در مقابل، حضرت امام با بنیانگذاری جمهوری اسالمی
در  4تعریتش نمتود.و تحقق اسالم در زندگی متردم استکبارستیزی و مبارزه با دشمنان خداوند متعال  را ذیل

                                                           

 کته بدهند ترتیبی را، جامعه تا را، مردم تا اندآمده انبیا است؟! صدمق آخر مادی چیزهای به ملت رسیدن و ملت رفاه آیا»: خمینی . امام4
 از بتاالتر مقصتد یتا برستند دنیتایی نتوای به مستضعفین و بروند، مستکبرین که است بوده این انبیا مقصد باشد؟! آنها مادی زندگی رفاه

 را مستتکبرین کته بود این برای فقط کشیدند، هازحمت و دکردن هاجنگ شدند، کشته و کردند دعوت و اندآمده انبیا همه این اینهاست؟!
 استت فرستتاده را انبیتا کته تعتالی و تبارک خدای اینهاست؟! از باالتر مقصد یا کنند حاصل رفاه آنها برای را مردم هایتوده و بزنند، کنار
 بته متا بتود، مستتکبرین شکستت همتین مقصد اگر اینهاست؟! از باالتر اینهاست، از بیشتر مقصد یا است فرستاده فقط دنیا تعمیر برای

 کته هتم هاییریشته ایتن و. کرد قطع را خیانتکاران دست. را اجانب داد شکست ما ملت. ایمداده شکست را آنها و رسیدیم تقریباا  مقصد
 و ستر یتک و بیایند بیرون شینینزاغه از هانشینزاغه که بود این مقصد اگر. نیست همین مقصد لکن. کنندمی قطع هم را این است مانده

 یتک متا کشتور که است این مقصد. نیست این مقصد باز لکن بشود، باید همه همت با و شودمی شا الّلهان هم این بکنند، پیدا سامانی
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جامعته استالمی و مهوری اسالمی نیز به همین امر است؛ زیرا جلوگیری از تسلط کفر بتر واقع حقانیت ج
و بخشتی از  به پذیرش عمتومی رستانده« اصل حاکمیت» مؤمنین )به عنوان پیام و مسیر امام حسین( را در

د ت طور که در این سلسله مباحث مطرح شتالبته ت همان ؛استشده سال گذشته محقق  40در  این امر نیز
جریان پیدا نکرده است و لذا متأستفانه اهتداف  جانبهبه صورت همه «کیفیت حاکمیت»این مهم، هنوز در 

و اخالق رذیله آن الگوها نیز در جامعه اسالمی  کیفی و کّمی الگوهای متداول توسعه در کشور جریان دارد
اطن آن، همین اخالق دنیاپرستانه با تکیه بر آمارهای عینی و اصطالحات کارشناسی )که ب وارد شده است و

 «.کنید؟رفاه کشور را دچار چالش می چرا»شود که می های رهبران نظام حملهگیریوضعبه م است(

اداره کشتورها را بته دالیلتی ماننتد: تجتارب بشتری، عقالنیتت متخصصتین،  علمایی که ایتن نحتوه از
اگر دالیل فوق صحیح باشد، اصتل که  اشته باشندتوجه داند، باید محاسبات کارشناسی عقال  و... پذیرفته

 ،ادعای استقالل سیاسی و نظامی و امنیتتیزیرا  معنا بوده است؛نیز بی های استکبارستیز آننو آرما انقالب
نیز مانند « امنیت»معناست و اساسا تحقق بی محاسبات کارشناسی و متخصصانه تجارب بشری و براساس

ها، نیازمند علوم و ابزارهایی است که باید از صاحبان آن خریتداری شتود. لتذا دیگر موضوعات اداره کشور
های گزافی )چه سنی و چه شیعه( برای رسیدن به این امنیت، مجبورند هزینهمنطقه تمام کشورهای اسالمی 

 ای از آنهتا صترفرا برای حقوق کارشناسان نظامی و امنیتی امریکایی و اروپایی و خرید تستلیحات حرفته
است زیرا با هزینته  عرف متداول جهانی یک حرف نامعقول، در بنابراین ادعای استقالل در این امور نماید.

امنیتت کشتور ختود را توان بته راحتتی می های امنیتی و نظامی دنیاو تلفات کمتر و با عضویت در اتحادیه
یتک  از قبیتل زرگ متالی و جتانیهای سنگین سیاسی و خسارات بتهزینه با»شود: و اال گفته می کردتأمین 

 .«ای روبرو خواهید شدساله منطقه 30های ساله نظامی و درگیریجنگ تمام عیار هشت

اگر با دالیلی، کیفیت اداره کشور و تتأمین معتاش را امتری عقالیتی )مشتترک بتین استالم و کفتر( پا 
ی به الگوهای غربتی در ایتن وابستگکردن برای استقالل سیاسی و امنیتی و عدم دانید، باید اصل انقالبمی

آن معنا از تعریش زندگی سیاسی و نیاز به امنیت  حضرت امام )ره( غلط و اشتباه باشد! در حالی که نیز امور

                                                                                                                                                                                           

 ستتکبرینم رفتتن. بشتود اداره عظام، اولیای سایر )ص( و پیغمبراکرم رهبری تحت قرآن، رهبری تحت در ما کشور باشد؛ اسالمی کشور
 .8/3/1385 .«است اسالم مقاصد از یکی مستضعفین رفاه. است مقدمه
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وابستته بته کفتار و  آنان و لذا باید زندگی مسلمانان و تعریش رفاه 5دانسترا باطل می و چگونگی تأمین آن
َیا»نوع امنیت  آنور ایجاد محچون  .مستکبرین جهانی نباشد َحَیاِ  الُدن  ِنُکم  ِفي ال  و بته همتین  است« َمَوّدَ  َبی 
چون جمهوری «. َبات منطقه و جهان را بهم زده است ،جمهوری اسالمی»گویند: دلیل است که مرتب می

استی و در بختش سی اداره کشتورها طراحتی نمتوده را دی که دنیاپرستان بترایاسالمی، َبات و نظم و قواع
های جهتانی قطب»و همانند سایر کشورها، به خاطر رفاه در مقابل  کندها عمل نمیبهم زده و به آن نظامی

به قواعتد و لوازمتات رستیدن بته رفتاه اند ما . البته به دلیل اینکه آنها متوجه شدهکندقد خم نمی« تولید رفاه
ای انقتالب و مکتتب را نیتز تولیتد و تتدوین هتالگوی متناستب بتا آرمان ،کنیم و از طرفیعمل نمی مادی
در کنتار  . زیترا اگترانتد، کشور ما را مورد تحتریم قترار دادهاز همین موضع ضعش و ناهماهنگی ،ایمنکرده

 مصتداقرا  امتروزین دنیاپرستان« رفاه روزافزوِن » انگاری کردیم  ومقابله سیاسی و نظامی با استکبار، ساده
َرَم  ِتيالَ  هِ اللَ  ِزیَنةَ  مَ َحَر  َمن   ُقل  »آیاتی همچون:  خ  َباِت َو الَط  ِلِعَباِدهِ  ََ ِق  ِمَن  ِیّ ز  َحَیتا ِ  ِفي آَمُنوا ِلّلِذیَن  ِهَي  ُقل   الِرّ  ال 

َیا رویم امتا تحقتق ایتن اداره کشور به دنبال تحقق آن می برخی ابعاد عمالا در ،تیمدانس( 32)اعراف/ 6«الّدن 
استت. لتذا بتا تحتریم « دالر» ،و چرخته متالی آن« وژیتکنولت» ،زار آنافسخت هدف، دو ابزار مهم دارد:

تا انقالب اسالمی  و شودمعیشتی مواجهه میاقتصادی و  های جدیبا چالش کشور فناوری و تحریم دالر،
ها باقی خواهد بود. این تحریم ،نشود ور سیاسی و فرهنگی و اقتصادیها و قواعد آنها در امتسلیم تمام نظم

های اقتصادی )مانند تورم، گرانی، افت کنند تا بتوانند جلوی این چالشین کشور نیز هرچه تالش میمسئول
گاه، اصل مقصد آنان را پذیرفته اندارزش پول ملی و...( را بگیرند در عمل موفق نشده . مگر اندچون ناخودآ

یا» که دست از این نوع تعریش زندگی و رفاه برداریم که محور آن، اخالِق این ن  ُه الدُّ ت  است و زنتدگی « َمن  َغرَّ
و این مهم نیز بتا  )ع( و انتقام خون ایشان نباشدمانع از حرکت در مسیر امام حسین و رفاهی را بخواهیم که

 شود.ار فردی و شخصی حاصل نمیرفت

                                                           

بوسم. بتاز ستفارش ادعا و مخلصانه درصدد استقالل و خودکفایی کشورند را میمن دست و بازوی همه کسانی که بی». امام خمینی: 5
گرایی و یتا اید تصمیم خود را بگیرند: یا رفتاه و مصترفکنم که به خدا متکی باشید و برای همیشه زیر بار شرق و غرب نروید. مردم بمی

تحمل سختی و استقالل. و این مسأله ممکن است چند سالی طول بکشد، ولی متردم متا یقینتاا دومتین راه را، کته استتقالل و شترافت و 
 .231: ص ،21صحیفه امام، م«. کرامت است، انتخاب خواهند کرد

 در اینها :کرده است؟ بگو منع پاکیزه و حالل رزق صرف از و کرده حرام آفریده خود بندگان برای هک را خدا هایزینت کسی چه: بگو. »6
 «.اندآورده ایمان که است کسانی برای دنیا، زندگی
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اجتماعی دارد که  ( ساز و کار14عمران/)آل« الّشَهواِت  ُحبُّ  ِللّناِس  َن ُزی  »همچون  در واقع تحقق اموری 
اشتی کته پاد روم بتوده استت؛ در تتاریخ آمتده در دوران اباعبدالله )ع(، الگوی مصرف امپراتتوری ایتران و

خواست بتا که می میلیون درهم بود 500کشتن امام حسین )ع( دریافت کرد  عبیدالله بن زیاد معلون برای
و کا  دیگر با رنگ سر  برای فصل سرما!  آن دو کا  مجلل بسازد؛ یک کا  با سنگ سفید برای فصل گرما

ها در میان عرب جاهلیت یا مسلمانان صدر اسالم وجود داشتت تتا او هتوس ی این نوع کا حال آیا نمونه
گیری ماری امپراتوری ایران و روم الگوها از معسازیها و کا خیر؛ این نوع کا  چنین کاری را کرده باشد؟

مورد قرب و احتترام جامعته استالمی قترار  دسان ایرانی و رومی در این دوران،نشده بود و لذا معماران و مه
هزینته ستاخت »شود به املال ابن زیادها و عمر بن سعدها وعده وقتی گفته می . بر این اساس،گرفته بودند

یا همانند این است که امروزه هزینه ساخت فالن برم بزرگ تجاری  ،و غیره داده شد« ملک ری»یا « دو کا 
 .داده شودبه کسی ک فرمانداری کالیفرنیا یا نیویور

یا» اخالِق  ساز و کارهای اجتماعِی امروزه بنابراین  ن  ُه التدُّ ت  توستعه  برنامته»از طریتق  ،در جهتان «َمن  َغرَّ
همه و ساله و ساالنه های پنجشود، در تمام برنامهر ما میجاری است و وقتی وارد کشو« پایدار و همه جانبه

متورد ارزیتابی نهادهتای  ،های معتین و کّمتیکنتد و مرتبتاا بتا شاخصتهجریان پیتدا می و... هاخانهوزارت
یافته به صورت عینی و با عدد و نیافتگی کشور ما با کشورهای توسعهگیرد تا فاصله توسعهالمللی قرار میبین

لذا برختی  شود.ها میها و حکومتتحقیر ملت همین امر، باعث آبرومندی و عزت یا شخص شود ورقم م
 شوند.برند و باعث ناامیدی ملت میگیری نظام را زیرسوال میمتخصصین با ارائه همین آمارها، مرتبا جهت

تن از اختالق رذیلته و تسهیل شرایط برای همه استعدادها در فاصله گرف اما معنای رفاه در نظام اسالمی،
هتم عمتال  ملتت ایتران اکلریتت ین استت وامروز یدرگیر شدن با مراکز تولید اخالِق یزیدها و ابن زیادها

هایی کته «لعن»این  رسدبه نظر می اساسا باشد.)ع( حسین که متناسب با مکتب امام هستندی رفاه بدنبال
 رفتاه و زنتدگی متادی ، لعن بر همین معنتا ازستندفرحسینی بر قاتلین حضرت می امروز محبین و عزاداران

روحانیون این امتر وجتدانی را بترای باید علما و  را پدید آورده است. لذا )ع( که انگیزه قتل اباعبدالله است
های ایمانی متردم گرچه حضرت امام نیز با تکیه به همین وجدان مردم به بصیرت و عقالنیت تبدیل نمایند؛

رفاه و ابزارها آن تابعی از دفاع از اسالم و فرهنگ عاشتورا قترار المی را به پیروزی رساند تا ایران، انقالب اس
 .گیرد
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نیتتی را پتذیرفتیم، بایتد بترای که در ابتدای انقالب، تبعات و لوازم استقالل سیاستی و امطور البته همان
کته مات آن داشته باشیم؛ توضیح آنتوجه به تبعات و لوازو کیفیت اداره کشور نیز  در اقتصاداستقالل  تحقق

و درگیری  سیاسی با شعار استقالل»گفتند: به امام می اا کارشناسان و فعاالن سیاسی مرتب در ابتدای انقالب،
نماینتده ایتران در شتورای در ختاطرات  لتذا« در تمام دنیا منزوی خواهید شد ،با هر دو قطب شرق و غرب

کردنتد. لتذا تبعتات نمی هم کدام از سفرا با ما صحبت، هیددای انقالبکه در ابت سازمان ملل آمده امنیت
در ابتدای انقالب چنین اموری بود؛ اما یقین پوالدین حضرت امتام و « کیفیت اداره در جهان»جدا شدن از 

وزیر کشتور کته امتروز نخستت هدینی مردم ایران باعتث شتدو غیرت ایمان  ایستادگیمقام معظم رهبری و 
به نیابت از ابرقدرت جهان التماس کند تا متا بتا  فته ژاپن در مقابل چشم همه جهان به ایران بیاید ویاتوسعه
تواند دورنمتای بختش اقتصتاد هتم ! این واقعیت کنونی در بخش سیاست است و میمذاکره نماییم امریکا

صبر و ایستادگی کردیم بعدا جهان را به هم بزنیم و در این راه  باشد. یعنی وقتی توانستیم معادالت اقتصادی
چشم امید به سوی این ها التماس خواهند کرد که دوباره به معادالت جهانی برگردید تا بقیه کشورها و ملت

 ند.وزدمعادله اقتصادی جدید و الهی ن

ه متتداول کشتورها و از این رو، قطع وابستتگی بته معتادالت کفرآمیتز اقتصتادی جهتانی و کیفیتت ادار
با عنایت و رحمت خداوند متعال و با تکیه  شبهات و تبعاتی به همراه دارد که البته المللیبین های رفاهقطب

بته  آسان خواهد شد. خواهد دنیاپرست و اهل دنیا باشد تت که نمی های الهی و حسینی ملت ایرانبه انگیزه
ترک ندانیم و یتا در مقابتل این امور را بین کفر و اسالم مش و عمل نکنیممشروطه سیاسی  همانند شرطی که

های متادی را ذیتل استالم گتذاریتمتام هدف جانبه آنها، به چند قید و شرط اکتفا نکنیم بلکتهدستگاه همه
 (در نحوه اداره کشتور تکامل مادی بر اسالم البته خروم از وضعیت فعلی )یعنی حاکمیت .بازتعریش کنیم

و به صتورت تتدریجی  ای برای دوران گذار طراحیباید نقشهواقع شود؛ بلکه  شبهتواند دفعتا و یکنیز نمی
 انجام شود. 

بر شؤون زندگی مردم « رفاه روزافزون»برای توقش حاکمیِت  «و گذار تدریجی»در توضیح اجمالِی مدل 
و فقط سطح  ابتدا آن سطح از الگوی رفاه غربی که وارد زندگی عموم مردم شده است را رها کردهباید گفت: 

می را در یک مرحله متوقش ، رفاه عمویشود زیرا اساسا کارشناسان اقتصادمتوقش می ز الگوی رفاهبعدی ا
و ما نیتز در گتام اول بایتد  دهندو مرتب رفاه مردم و تعریش آن را در تمام شؤون زندگی مردم ارتقا می نکرده

دستور و امتر؛ بلکته و نه لزوما با شود . البته این امر نه به صورت فردی محقق میجلوی این ارتقا را بگیریم
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را باید این گفتمان، جای مباحث سخیش جناحی و سیاسی در محافل متدینین و مؤمنین و مساجد و هیئات 
ریاست جمهوری کشور را عهده  1400مومنین و انقالبیون باید به این بحث بپردازند که اگر در سال  بگیرد.

یا دوباره به طرح  این ماشین متداول اداره را دارند یا نه؟! مسیرتغییر دار شدند آیا مدل کاربردی و دینی برای 
اکنون مجلا در اختیتار نیروهتای انقالبتی کنیم؟! مگر هممی هاین ماشین بسند روبنایی نسبت به دچند قی

ی و براساس ارزشتهای دینت« کیفیت اداره»قرار نگرفته است آیا این نیروهای ارزشی و انقالبی به مدلی برای 
رسد باید به جای بگو مگوهای جناحی، این نوع مباحث در محافتل متتدینین اند؟ به نظر میانقالبی رسیده

ماشین اداره  داشتن یک نقشه جامع و دقیق، در اجزا  و روابِط  بتوانیم بابنابراین باید  مورد گفتگو قرار بگیرد.
بعتدی رفتاه اه کنونی و عدم تبعیت از ستطح رف، به معنای توقش در سطح آن گام اول تصرف کنیم که مادی

فتی و کمتی در اهتداف کی این توقتش . سپا بایدشود؛ زیرا این رفاه، مصداق امروزین دنیاپرستی استمی
 شود. های توسعه منعکابرنامه

باید بتوانیم با تکیه به معارف و  پا اگر قائلیم امام حسین )ع( تا روز قیامت، کشتی نجات بشریت است
های الهی و عاشورایی این مسائل پیچیده را حتل نمتاییم؛ زیترا کفتار و دنیاپرستتان امتروزی بتا ایتن انگیزه

 کشتانند.را به طرف دنیاپرستی می ها و زحمات، بر تمام بشریت حاکم شده و جامعه حسینی ایرانریاضت
توان به نیت می صرف گریه کردن و سینه زدن و خلوص به ست که تصور شودنگریبسیار کودکانه و سطحی

در حتالی کته دشتمنان امتام حستین بترای  آن هتم نه و پیام عاشتورا حرکتت کتردیاگراطرف اهداف آخرت
یا»، با همدیگر همکاری اجتماعی کردند: آن و فریبنده کردن دنیا بازی باعشق ن  ُه التدُّ ت  ِه َمن  َغرَّ « َقد  َتواَزَر َعَلی 

ه عنوان ابزاری برای انجام وظائش اجتماعی و بسیج جامعه و توستل بته ها بزنیها و سینهبلکه باید این گریه
 های بزرگ تلقی شود.برای عبور از امتحان )ع( ساحت معصومین

باعَ » گونه بودند:این )ع( دشمنان امام حسین  هُ  َو َذِل  َحظَّ نی ِباال ر  توانستند از این دنیتا نصیبی که می« اال د 
 ان کا  سفید و سر  یا ملک ری بود. این شئ پست، همندست و پایینی فروختد به شئ پنبا بهترین وجه ببر

َذِل »مؤمنین باید بدانند که امروز نیز  ربود.ها را میکه تمام چشم نی ِباال ر  همین الگوی رفاهی است که « اال د 
نظتام استالمی البته بدین معنتا نیستت کته  ؛شودیک تکنولوژی جدید وارد زندگی مردم میتولید هر روز با 

در نظام اسالمی برای مقابله با قدرت اقتصادی نظام کفر اهمیت « تولید َروت»است زیرا « تولید»مخالش 
لتذا  بسزایی دارد اما به معنای ترویج الگوی مصرف مسرفانه و روزافزون برای عشق بتازی بتا دنیتا نیستت.

ین مصرف را داشته استت و البتته کیفیتت در دوران غصب خالفت، باالترین تولید و کمتر)ع( امیرالمونین 
تولید ایشان همانند کیفیت تصرفات قوم عاد و َمود در طبیعت نبوده است؛ که در جلسات گذشته بیان شد 
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ُنوَن »فرماید: خداوند متعال چه اوصاف اخالقی بر این نحوه از تصرفات و تولید می َتب  َبُلوَن  آَیةا  ِریٍع  ِبُکِل  ََ *  َتع 
ُلُدوَن َوَتَتِخ  گی در تعال بازی با دنیا و میل به جتاودانخداوند م (129و  128)شعرا /« ُذوَن َمَصاِنَع َلَعَلُکم  َتخ 

مصادیق این نوع تصرفات امروزه دهد؛ حال دنیا را بر کیفیت و چگونگی تصرفات آنها بر طبیعت تطبیق می
ید و تصرفی در طبیعت هست که محتور امروزه چه نوع تول چه کیفیت و چه نوع الگویی است؟ ،بر طبیعت

َر  ما»آن جاودانگی در دنیاست؟ قبال بیان شد که امام سجاد )ع( فرمود:  ََ  إاّل  ، اآلِختَر ِ  َعَلتی التُدنیا َقّط  َقوم   آ
هید قومی نبود که دنیا را بر آخرت خود ترجیح دهد مگر اینکه عاقبت به شتر « َمصیُرُهم وسا َ  ُمنَقَلُبُهم سا َ 

، چطتور ای که دنیا را بر آخرت مقدم کند و آخرت خود را در برابر بهای ناچیز و پست بفروشتدهشد. جامع
های جهانی ایستادگی کرده و ادعای آمادگی برای مبارزه بتا کفتار جهتانی در رکتاب تواند در مقابل ظلممی

 ت از رفتاه،های توستعه غربتی و آن کیفیترفتن به ستمت ایتن متدل عصر )عج( داشته باشد؟!حضرت ولی
 فروش آخرت است. مصداق امروزیِن 

تَرَس »ختوانیم: در ادامه توصیش قاتلین امام حسین)ع( در زیارت اربعین می در « َهتواهُ  فتی َوَتتَرّدی َتَغط 
هوای نفسشان فرو رفته و به آن فخر فروشی نمودند. به تعبیر مرحوم استاد صدوق، شدت عالقه قلبی و سوز 

جزمیت اجتماعی برای کشتن جگرگوشه رسول  توری ایران و روم بود کهصرف امپرادل این مردم به الگوی م
 شتد. تبتدیل نیزه و شمشیر و خنجر در بدن اباعبدالله )ع( خدا )ص( را شکل داد و در انتها به صدها ضربه

؟ آیتا مصتداق کنداجتماعی و عالقه قلبی را حول خود بسیج می این حد از جزمیت حال امروزه چه اموری
هوای نفا فردی و عالقه شخصی فالن مدیر یا مسئول به ماشین یتا خانته یتا حقتوق نجتومی  امروزین آن،

رسد رفتن به سمت این حقوق نجتومی و ایتن نحتوه زنتدگی اشترافی در میتان متدیران و به نظر می است؟!
در  دهد.تغییر می را مسئولین و مردم مسئولین از لوازمات ماشین اداره کشور است که اخالق اجتماعی همه

ستفارش الگتوی  به جای انفعتال، کند ومقام معظم رهبری است که تغییر نمیاین میان، فقط یقین پوالدین 
کنتد. و الگوی توسعه متداول را نفی می نمایدالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت( را مطرح میجایگزین )یعنی 

توقع این سطح  اند،ماشین هستند و به آن مأنوس شده ی که درگیر ایننخبگان و مسئولین توان از همهاما نمی
لذا با ایجاد فضای محاسبات مادی که از طریق این الگوی توسعه بترای مستئولین از یقین و ایمان را داشت 

انقتالب را رقتم « هاریزش»کند و ها و محاسبات مسئولین نیز تغییر میها و عقالنیتشود نگرشایجاد می
ها و انحرافات مسئولین را به اموری مانند: هوای نفا فردی یا نفوذ بیگانته نباید همه ریزش. بنابراین زندمی

های علمیه و دانشگاه برای تغییر وقتی حوزه بلکه یا عدم سالمت روحی از ابتدای انقالب و... تحلیل نمود.
وع ستئولین بته ایتن نتو م پذیرنتداین دستگاه محاسباتی مادی و تولید کننتده اختالق رذیلته مستئولیت نمی
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 تماس با کارشناسان:

  09126181258ـ  09192538469

کنند که سالها برای انقالب مبارزه و پیدا می کنند، در بین آنها کسانی ریزشمحاسبات انا و الفت پیدا می
 انقالب و جنگ تحمیلی جلو چشم آنها بوده است.در حوادث قدرت خداوند متعال مجاهدت کرده و 

َحیَ »کفار گذشته همانطور که  ِنُکم  ِفي ال  َیاَمَوّدَ  َبی  در مقابل بشریت قرار « پرستیبت»را به نام آیین « اِ  الُدن 
برای بشریت آراسته کترده « یافتگیتوسعه»را با نام « توسعه و تکامل در مقیاس شهوات»دادند امروز نیز می

ابد بری از صاحبان معپرستی و فرماناوت که در آن دوران، تبعیت از بتچشانند. با این تفبه مذاق آنها میو 
و  دموکراتیتک یبا خشونت، ارعاب و زور و تهدید بوده است اما امتروزه تبعیتت از ایتن الگوهتا بتا ظتاهر

و بترای رستیدن بته ایتن ستطح از  گیتردانتخاب مردم و تزیین کردن آن از طریق شهوات مادی صتورت می
 گذارند.یافتگی میشهوات، مسابقه در توسعه

توضیح پیتام عاشتورا و در راستتای انتقتام ختون سیدالشتهدا )ع(  باید توجه داشت که این مباحث دقیقا
 تریهتا و بستترهای پیچیتدهاند بتا روشاست؛ زیرا امروزه دشمنان حضرت که از یزید و ابن زیاد ارث برده

تر شده استت و جتای اصتلی فهتم و بصتیرت نستبت بته ایتن ، لذا درگیری با آنها پیچیدهوارد میدان شدند
یتاری  هیئات و مجلا اهل بیت )ع( است. البته متاسفانه امروزه در مجالا عتزاداری،همین  هاپیچیدگی

تر اینکته شتود و جالتببه خرید دستگاه صوت یا دادن هزینه غذا و... تطبیق داده می امام حسین )ع( صرفاا 
 ه صتوتخرید دستتگااموری از قبیل »گوید: و نمی شودها معترض نمیکسی نسبت به این نوع تطبیق دادن

بررسی مصادیق اصلی کفتر و دنیاپرستتی به  و هیئات اما وقتی در این مجالا !«در روایات نیامده است که
کته نقتش عمرستعدها و  دنیاپرستتی امتروزینصتاحبان شود که تحلیل میو در دوران حاضر پرداخته شده 

، بعضتی از افتراد نماینتدمیجدا با ابزارهای مدرن یک امت را از پیام عاشورا  چگونه کنندشمرها را ایفا می
یا در روایات کته بته  ، جای این نوع مباحث نیستمجلا امام حسین )ع(»گویند: شوند و میمعترض می

در حالی که اگر عزاداران حسینی بخواهند همانند حضرت  «!الگوی توسعه و تکنولوژی و... که اشاره نشده
شناستی و بر کارایند باید وارد صحنه پیکار فرهنگی شده و ، امام زمان )عج( را نصرت و یاری نمعباس )ع(

های کشتور خواهند عشق به دنیا و دنیاپرستی را در اهداف عینی برنامتهند که میعلومی هجمه و فشار بیاور
ها باید بتواننتد اوال بته ملتت به صورت کّمی و کیفی وارد نمایند. به عبارت دیگر هیئتی ،حسینی و مهدوی

نشان دهند که مصداق امروزین این عبارات زیارت اربعین ت که در این جلسته قرائتت شتد ت  حسینی ایران
توانتد بتا الگوهای توسعه مادی و رفاه سرمستانه غربی است و َانیا بررسی نمایند که چه برنامه و متدلی می

 جات دهد.و طواغیت زمان ن ملت امام حسین )ع( را از الگوهای فراعنههای الهی، تمسک به انگیزه

 


