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 تعالیباسمه
 

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی

 

بر مبنای انگیزش « بافت صادرات و واردات» در تغییرضرورت 
اقامه ُخلق  گام اوِل مبارزه با»به عنوان ؛ ستیزو ظلم ایثارمحور
 «حفظ هویت دینی و انقالبِی جامعه و نظام»و  «حرص

 

 (1399شهریور  12محرم ) سیزدهمروز    سالم محمدصادق حیدریاالحجت

 

شررطی کره  انرد کره از میران انهراه تنهراذکرر کرد « مرجعیت»برای  رایطی رافقهای عظیم الشأن ش
 برین همره«. یصرا  عیری الردنیاان الیکرون حر»: ه از این قرار اسرتی استوصف اخالق متضمن یک

مرجع  .است به دنیاست که به عنوان شرط مرجعیت مطرح شد  اوصاف اخالقیه حریص نبودن نسبت
ر داری مردم را بر عهد  گرفتههنهادی که مسئولیت دین به عنوان و نهاد مرجعیت تقیید ه و میر  نبایرد ول 

امروری  بردنبا  ق روایتی که در جیسه قب  مطرح شد رر طب شدید به دنیا و لذات ان داشته باشد؛ یعنی
اسیت شرع و شارع نسربت هایی است که حسیکی دیگر از نمونه اینه و که نیاز ضروری زندگی نیست

 گرطو  تاریخ تشیع نیرز نشران البته توجه به زندگی مراجع عظام در دهد.را نشان می« حرص» به ُخیق
. حرا  اگرر اندراری بود  و در درجات باالی زهد قرار داشتهاین است که این بزرگواران همیشه از دنیا ف

یا  واگذار کند یو نهاد دیگر «مرجع» را به «معاش»بخواهد مسئولیت  « معاد»به عنوان مسئو   فقاهت
                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قم مطرح شد  است. جهت دریافت صوت و متن کام   1399. این مباحث در دهه او  محرم 1
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بعهد  عقال و کارشناسان قرار دهده ایا این کارشناسان نباید چنین وصفی داشته  ان را به تعبیر امروزینه
که کارشناسان بررای ترأمین است و مدلی  ابزارتره از ان مهم ؟!«ان الیکون حریصا  عیی الدنیا»باشند: 

انها  شناسان است ورزیرا این مد  و عیوم مربوط به انه حاکم بر کا؛ کنندمی استفاد  از انمعاش مردم 
توان . ایا میدکننمی این الگوها تبعیت ییرهاو متغ مین معاش مردمه از محاسبات و روابطتأ برای ادار 

وصرف اقامره »که بر اساس  مد  و الگویی قرار دادی تأمین معاش مسیمین را به عهد  مرجع و مسئو 
ه گذشرته دربرار  که در جیس با توضیحاتی ؟!برای جامعه انگیز  و تحرک اقتصادی ایجاد کنده «حرص

توان این مد  را امرری مشرترک برین عقرال می اقامه وصف حرص مطرح شد ایا مد  ادار  و رابطه ان با
حریصرا  ن ان الیکرو»در مسئولیت معراد جامعرهه اگر دانست که ربطی به شرعه دین و اخالق ندارد؟! 

؟! مخصوصرا ید در مسئولیت معاش جامعه نیز مراقر  چنرین وصرفی برودنبا شرط شد ه« عیی الدنیا
و تحرریص  کاالهای جدیدتنوع گویند که باید از طریق اینکه خود کارشناسان این مد  به صراحت می

 و انگیز  برای فعالیت اقتصادی جامعه کرد. تحریکایجاد  مردم در مصرف این کاالهاه

تأمر   برودن انو پرذیرش ان در ادار  کشرور و ادعرای عقال ی نباید نسبت به این مد  ادار ا  ایا ح 
رسد اگر نسبت به حاکمیت این مد  برر سرنوشرت جامعره اسرالمی سرکوت کنریمه به نظر می کرد؟!

در  حتی اگر به این مد ه قیودی اضافه کنیم اما .مشروطه سیاسی خواهیم شدگرفتار اتفاقات و حوادث 
؛ ه باز هم مشکالت ادامه پیدا خواهد کرردطراحی نکنیم ان جایگزینی برای همین حد متوقف شویم و

الیه مردرس و الیه شیخ فض  الیه نوری و شهید ایتهمانند ایت شجاع و مبارزی یعیماطور که همان
حاکمیت کفرر برر  جیوی هالیه کاشانی سعی کردند تا با مقید کردن نظام سیاسی به قوانین اسالمیایت

« عردم مخالفرت قروانین برا شررع». چون اید  به نتیجه نرسیدند شؤونات جامعه اسالمی را بگیرند اما
سایر ابعاد نظام سیاسی )قوای مجریره و قضراییه( و منشرأ و مبردم و مرکرز  صرفا ناظر به قو  مقننه بود و

ردند. خصوصا هنگامی که برا ااراز قدرت )سیطنت( در اختیار انها نبود و لذا از همین نقاط ضربه خو
های خارجی و کافر انجام شرد. در واقرع یکری از اسررار سیسیه پهیویه تعیین پادشا  نیز توسط قدرت

پیروزی قیام حضرت امام خمینی این بود که اص  حاکمیت و مبنای نظرام سیاسری را نیرذیرفت بیکره 
مکتر   ختارهای کشرور را ترابعی ازسره گانره و سرا و قوای را هدف گرفت نظام شاهنشاهی سرنگونی

هم باید از این تجربه استفاد  کررد و « نحو  حاکمیت»م و فقاهت و اخالق الهی قرار داد. پس در اسال
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کردن قیود و شروط روبنایی به مرد  ادار  مرادیه تغییررات اساسری در ان ایجراد کررد و به جای اضافه
های الهی و ایثارگرانه برای افرزای  انگیز  و   کردرا از محوریت ایجاد انگیز  برای جامعه عز« حرص»

به وفور در میان مردم ایرران جریران  پس از انقالبه که هایی؛ انگیز الم را به جای ان قرار دادقدرت اس
فرا  در گسترد  مردم ایرانه نه تنها بررای رسریدن بره سرطوح بعردی ر های. زیرا بسیاری از فعالیتدارد

ی زنرد  برودن این نشراند . دشونیز نمیدستیابی به منفعت عادی مادی  باعثزندگی نیست بیکه حتی 
انقرالب زنرد  »فرمایرد: م معظرم رهبرری میاینکه مرتبا  مقرا ن دینی و انقالبی مردم ایران است ووجدا
های الهی و اخالق همردلی و متوجه هستند که همین انگیز  یخوببه . ایشان به همین معناست« است

 .برردو چطور انقالب را جیرو می کندوارد می ای دنیاپرستانههانگیز هایی به نانه چه ضربههمراهی مؤم
ای ادار  نیز جریان پیردا کنرد ترا هدر مد  به صورت عیمی و کاربردی های الهیگرچه باید این انگیز 

 صررفا   م و جوانانو به جای اینکه برای مردها قرار گیرد این نوع انگیز  اختیارات و مقدورات در دسترس
و عرزت افرراد  هویرت هرا برهه این نروع انگیز بیاورد باشد و ابرو و احترام سازهویت« مدرک و رزومه»

 تبدی  شود و زمینه برای کاربرد عینی ان فراهم باشد. 

ایجاد انگیر  و حرکت و فعالیت از طریق حررص بررای  هحاکم است هاادار  کشور اما انچه در مد 
و ایرن وضرعیت اجتمراعیه مصرداق  تر اسرتروزالهای جدیردتر و برهدی رفا  و کامصرف سطح بع

منحصر بره هروای نفرس  نباید ان را فقطو  است که در مذمت وصف حرص امد  استروایات کثیری 
نقر  امرام براقر )ع( امام صادق )ع( از پدر بزرگوار خرود حضررت به طور نمونهه  .دانست فردی انسان

ُ  : »2فرمایدمی ث  ر م  ْبع  ران  م  ّفرا  ک  ا ل  ْفِسه  ی ن  ی  زِّ ع  ْلق  ْت ِمن  ا  اد  ا ِاْزد  م  زِّ ُکیَّ ْلق  ِة ا  ُ  ُدود  ث  ا م  ْنی  لدُّ ی ا  ی  ِریِص ع  ْلح  د  ا 
ّما   ُموت  ا  ی ت  تَّ ْلُخُروِج ح  ا ِمن  ا  ه  هرچه بیشتر دور خود  ماند کههمانند کرم ابریشم می حریص بر دنیا« ل 

حریص نیز هر چقدر بره حررص خرود  شود.نجات دادن خوده دورتر میج شدن و از خار تندهپییه می
و در گررداب دنیرا  کنرددهد بیشتر خود را اسیر دنیا کرد  و راحتی و ارام  را از خود دریغ میادامه می

ی» و ام ان بمیرد: از هّم  تا شودور میاوطه تَّ ُموت   ح  ّما   ت  ر در روایتری دیگرلرذا امرام صرادق )ع(  .«ا 
ِریُص  ُحِرم  »: فرمایدمی ْلح  ْیِن  ا  ت  ْصی  ْتهُ  و   خ  ِزم  اِن  ل  ت  ْصی  ة   ُحِرم   خ  اع  ن  ْلق  د   ا  ق  اْفت  ة   ف  اح  لرَّ ؛ حریص دو خصریت ا 

دیگرر ارامر  و راحتری  دهد که یکی از انها قناعت اسرت و برا از دسرت دادن قناعرتهرا از دست می
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گویند: فرادی که هّم و امشان دنیا شد  استه مرت  میبه همین دلی  است که اکثر ا«. نخواهد داشت
 برهزیرا دا ما با امدن سطوح بعدی رفا  و کاالهرای جدیرد  «.ایم ولی ارام  نداریمبه اسای  رسید »

و ام داشتن برای دسرتیابی بره ایرن کاالهرای  هّم اما  شودمردم بیشتر میزندگی مردمه اسای  ظاهری 
را از افراد جامعه « ارام »موضوعات زندگی و تالش برای رسیدن به انهاه روز شد  در تمام جدید و به
تبرزهرا و ها در جامعه ناشی از کثررت ها و اضطرابرسد بخ  اعظم نگرانیبه نظر می کند.سی  می

 چشم مردم است. تر در مقاب دیدتر و لوکسجتر و متجم تبییغات و نمای  کاالهای 

چنین اثاری دارد؛ یعنی ایر از اثار دینی و  هتماعی یک میت شودیق اجحا  اگر حرصه وصف و ُخ 
معنوی انه اثار و لوازمات عقیی نیز در پی خواهد داشت که حضرت بدان اشار  فرمود. سیس حضرت 

ِسیرا  »فرماید: می ُکْن ِلْیِحْرِص م  ْم ی  ْن ل  ی م  ْلِغن  ی ا  ْان  نیازترین مرردم کسری اسرت کره اسریر حررص ؛ بیم 
به عبارت دیگره همانند کرم ابریشمه کثرات مطامع دنیا را دور خود نییچد تا اسیر انهرا شرود. . «نباشد

وصف رذییرهه منشرأ و اما امروز  نه تنها بحث قبیح و مذموم بودن خیق حرص مطرح نیسته بیکه این 
یررا مرردم شرود. زبه قانع بودن تعریرف میماندگی عق  و گیردمبنای تکام  و پیشرفت جامعه قرار می

کاالهرا بدونرده در جامعره کنند اگر حریص نباشند تا به سرمت دسرتیابی بره سرطوح بعردی حس می
یرف شروده اخرالق تعر« حررص زدن»بره  روز بودنهشوند. اگر جدید بودن و بماند  و تحقیر میعق 

ن سیسریه در حالی که در ابتدای ای .خواهد دانستهماندگی و عق  «کهنگی» حمید  و قناعت به عنوان
از مباحث بیان شد که طبق روایاته هیچ وقت نباید اجاز  دهیم اسرالم و ذکرر توحیرد و نبروته کهنره 

ِإنَّ »شود:  ِم  دروس ِفی ف  ْسال  ٍد )ص( ِذْکرِ  ُدُروس   اْْلِ مَّ )ص( بایرد بتوانرد و ذکر اسرالم و نرام پیرامبر «ُمح 
 .محور پیشرفت و تکام  زندگی بشریت باشد

افرزون تمرام کاالهرای نیاز دا مری بره سرطوح متنروع و روز نداری و احساس فقر ومتاسفانه امروز  
و این کاالها نیز فقط به حیطه زنردگی شخصری مرردم منحصرر  ه محور تکام  جامع قرار گرفتهزندگی

فضرای اصرناف و  هراهولتشود بیکه تمام کاالهای کالن و خرد سیاسریه فرهنگری و اقتصرادی دنمی
در این صورته تمام اوصاف حمید  )ماننرد قناعرت( کره بره عنروان مکرارم  گیرد.را در بر می عمومی

شرود. حرا  انکره خداونرد اراد  معنا می« کهنگی» به هط پیامبر )ص( برای بشریت امد االخالق توس
را»اکرم )ص( و اوصاف حمید  ایشانه همیشه در عرالم بینرد باشرد: کرد  است که نام نبی ْعن  ف  ر  ر    و   ل 
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ك   خواهرد کسی که می هحا  اگر وصف حرص منشأ پیشرفت و تکام  جامعه بشود .(4ح/اشران)« ِذْکر 
کند و یرا دیگرران چنرین احساسری ماندگی پیدا میداشته باشد احساس عق « قناعت»وصف حمید  

شود زیرا کارهای این شخص ایر عقالنری نسبت به او پیدا کرد  و عمال در جامعه منزوی و مطرود می
 . شودتصور می

: وقتی عذاب قوم حضرت نوح تمام شرد 3امد  است صادق )ع(در روایت از وجود مبارک حضرت 
و طوفان فرونشست و حضرت و یاران ایشان از کشتی خارج شدنده ابییس خدمت حضرت نوح امد و 

ا»گفت:  ْرِض  ِفي م 
 
ْْل ُج    ا  م   ر  ْعظ  ة   م  يَّ  ِمنَّ ی  ی که بر من منت دارده تو در روی زمینه بیشترین کس« ِمْن    ع 

ْوت  »هستی؛ زیرا  ه   دع  لیَّ ی ا  ی  ءِ  ع  ُؤال  اِق  ه  ْلُفسَّ ِني ا  ْحت  ر  أ  نفررین کرردی و عرذاب  بر این قوم فاسق «ِمْنُهْم  ف 
دادن و کشری بررای فریر دیگر از دست انها راحت شدم. گویرا از تردبیر و نقشه انها را نابود کرد و من

ه ای او فرراهم شردنوح برحضرت  بر اثر نفرین که . پس بخاطر این اسایشیگمراهی انها فارغ شد  بود
ُم    ال   م  » ابییس گفت: یِّ ْیِن؛ ا ُمع  ت  ْصی  زیررا ابیریس خروب « موزم؟خواهی دو خصیت را به تو بیایا میخ 

ضرربه تواند مردم را به دنیا دعوت کرد و با اقامه دنیاپرستیه بره خداپرسرتی داند که با چه اموری میمی
اك  »گوید: وارد نماید. لذا به حضرت نوح می د   و   ِإیَّ س  ْلح  ُهو   ا  ِذي ف  لَّ ِم    ا  ا ِبي ع  ِم    م  از حسرد دوری « ع 

کرد. یعنی حسادت به حضرت ادم بود که از درگا  خداوند راند  شدم و ان کاری را با من کرد که  کن که
مباحث اینرد  دربرار  چگرونگی جریران اجتمراعی چنین وضعیتی برای من ایجاد کرد  است. البته در 

های رایج برنامه توضیح خواهیم داد. دومین توصیه ابییس به حضرت نروح ایرن در مد « خیق حسد»
ِم   »است:  ا ع  م  م  ِم   ِبآد  ِذي ع  لَّ ُهو  ا  ْلِحْرص  ف  اك  و  ا  همان چیزی حرص دوری کن که این وصف از « و  ِإیَّ

ضررورتی بررای او  رد. یعنی حرص نسبت بره شرجر  ممنوعره کرهن کاری کنابود که بر حضرت ادم چ
نداشت و با تصور رسیدن به جاودانگی و ریاست انجام شد و همینه باعث راند  شدن حضرت ادم از 

نَّ »بهشت شد. زیرا در جیسه گذشته نیز بیان شد که در روایت امد :  رر   م  ْکث  را م  ْطُیرُ   م  م   ِاْبرُن  ی  را اد   ال   م 
ة  ح   ْیهِ  ِبهِ  اج   چیزهرایی ه(دزنمی حرص ان به دستیابی برای) رودمی ان دنبا  به انسان که اموری اکثر «ِإل 

. متاسفانه این وصف رذییه که در فرهنر  روایرات چنرین هشردارهایی ندارد واقعی نیاز ان به که ستا
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تحریرک و نه منشأ ایجاد به عیت افیت عیما و مؤمنین از مصادیق امروزین ا نسبت به ان مطرح شد ه
 مبنای تکام  جامعه قرار گرفته و اثار سوء خود را بر جای گذاشته است.

روزتر شدن و اساسا تکام ه براساس اوصاف حمید  معنا شود در نظام اسالمی باید جدیدتر و به اما
مکررر حضررت  هایکند که تجیی صافی همانند ایثاره هر روز معنای جدیدتر و رو به رشدتر پیدا وو ا

برای محور قرار گرفتن چنین  ههای شهدا و جانبازانامام و مقام معظم رهبری از ایثار و فداکاری خانواد 
شود مانع ان هایی که با مد  ادار  انجام میاوصافی در جامعه است اما ابزارهای اجتماعی و تخصیص

در نظام اسالمیه تبییغات گسرترد   لذا شود که اخالق حمید  مبنای پیشرفت و تکام  جامعه شود.می
و فعالیت نخواهرد کاالها و تحریک مردم برای مصرف مسرفانهه عام  تحرک جامعه اسالمی برای کار 

البته حذف خیق حرص در الگوی ادار  کشور برای ایجاد انگیز  کار و فعالیته به معنرای حرذف  بود.
برا  و ثروت مسریمین بایرد بتوانردقطعا قدرت های اقتصادی در جامعه اسالمی نیز نیست زیرا فعالیت

کند اما انگیز  و کیفیت و طریق دستیابی به این ثروت در نظام اسرالمی هماوردی قدرت و ثروت کفار 
هرا و ظیم تروانطور نمونره؛ بررای ایجراد انگیرز  در جامعره می. بهبسیار متفاوت با نظامات کفر است

را به صورت عینی و  هستند مادیتوسعه امد  از این الگوی بر های بزرگ طبقاتی کهها و شکافتبعیض
انقالبری در های و صادقانه از طریق صداوسریما و رسرانه بندی کردطبقهتحیی  و  مندو قاعد  مصداقی

از باالترین سرطح  هستیز مردمهای ظیمهای الهی و وجدانانگیز در این صورته .اختیار مردم قرار داد
عالو  بر مظالم داخیریه بایرد مظرالم در سرطح  را رقم خواهد زد. های اجتماعیها و مشارکتفعالیت

های ضد کفر و ظیم مرردم ر کره جانبه افشا و به نمای  گذاشته شود تا انگیز جهان نیز به صورت همه
چه  سا  است در برابر استکبار جهانی ایستاد  _ تقویت و تشدید شود و حرکت برای افزای  قردرت 

ستیز مردم ایران بود های ظیمباید توجه داشت که این وجدان مقاب  قدرت کفر را نتیجه دهد.اسالم در 
اهی را از اریکه قردرت پرایین شاهنش 2500های مادی جهانه فرهن  که توانست بدون تکیه به قدرت

ابردا   وکرده بایستد هشت سا  در برابر جنگی که جهان کفر به را  انداخته و از ان حمایت می بکشد و
 ها را دست کم گرفت.نباید این وجدانها و انگیز 

 ه سررگرمی و ایرر  رسرانه میری از چرارچوبهای فرهنگریه اقتصرادیوضعیت فعیری برنامره البته
های جهانی ه به بعضی از ظیمهرازگاهی در بخ  اخبار سیاسی گرچه های انقالب خارج شد ؛ارمان
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های فشای ظیمسانه مییه بررسی و تحیی  و اگر سیاست اصیی رد. اما انپردازالمییی میو جنایات بین
خوا  مردم عدالت کفرستیز و هایباعث ایجاد انگیز  ههای داخیی باشدان در ایجاد ظیم جهانی و اثار

های سیاسی برای باالترین سطح کار و فعالیت خواهد شد. البته این امر نباید منحصر به انعکاس ظیم
توسعه اربی نیز به صورت عینی برای مردم  مد  و اقتصادِی های فرهنگی و عیمی مظی شود؛ بیکه باید

یافته چگونره برا بیان شود؛ باید به مردم و جوانان نشان داد که امروز  دستگا  عیمری کشرورهای توسرعه
  های عیمی را رقم بزنند یرا در بخراند چنین پیشرفتبردگی عیمی از بهترین نخبگان جهانه توانسته

ی بسیاری از مردم اما نیازهای اولیه دهندگسترش می شدیدترین اخالق رذییه را در دنیا اقتصاده چگونه
روز شوند  و حررص افررینه دا مرا هرم . پس باید به جای تبییغات کاالهای بهکنندجهان را تامین نمی

های داخیی که بر اثر ها و تبعیضهای جهانی را به صورت هنری به مردم نشان داد  شود و هم ظیمظیم
. در ایرن صرورت یافتگی در جمهوری اسالمی جریان پیدا کرد  اسرتهای رایج توسعهاستفاد  از مد 
طریق است  را ایجاد خواهد کرد و از این های الهی مردمه شدت عم  و عزم میی باالییاست که انگیز 

جدیردی کره متناسر  برا ان ساخت کاالهرای  سیس که روابط انسانی جدید ضرورت خواهد یافت و
تکام  و رشد در نظام اسالمی معنا پیدا خواهد روابط انسانی باشده دنبا  خواهد شد و به این صورته 

بره معنرای  ههای از طریق اخالق رذییه در نظرام اسرالمیکرد. بنابراین حذف حرص و تحریک انگیز 
 گرد و توقف و عدم تکام  جامعه اسالمی نیست.عق 

های نتوانند الگوی جایگزین برای تحریک جامعه و فعالیتصاحبان دین و نخبگان دینی  اگر عیما و
اقتصادی و پیشرفت جامعه بر مبنای اقامه اخالق حمید  تولید کنند و اقامه خیق حرص و دیگر اخالق 

جره موا« مشروطه اقتصادی»وضعیتی به نام  جامعه اسالمی شوده با رذییه مبنای ایجاد انگیز  و تکام 
هرا و برا تشردید تناقض اسرت. یعنری رسد امروز  جامعه اسالمی دچار ان شد که به نظر می شویممی

نسبت به مسرا   جامعره و  های مختیفی در میان عیما و بالتبع متدینینها و مشربهاه مذاقناهنجاری
 هعیمرا و متردینینین براساسی  ها و اختالفاتدرگیریاین  شود وتدریجا  ایجاد می نحو  برخورد با انها

برر دار اویختره  هرا«نروری الیهشریخ فضر »شود و در نتیجهه باعث ضربه به وحدت کیمه جامعه می
 هرا مسرموم خواهنرد شرد و اربگرایران و دنیاپرسرتان برر همره«اخوندخراسانی»و سیس  خواهند شد

نشرأ مسرا  گذشرته  40 ر که در های الهیمتدین با انگیز  مردم . زیراشوندحاکم می های متدینجناح
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جنر  تمرام عیرار  از کشرور وارد بررای دفراع در ترالش هسرتند تراحرکات بزرگ اجتماعی شد  بود ر 
رود و یرا کنند که همه مقدورات و اختیارات به سمت اقشار دیگر میشوند اما یا احساس می اقتصادی
معرض خطر است در شان کنند که بر اثر فضای حاکم بر کس  و کار و اقتصاده وجدان دینیحس می

کنند. از سوییه افراد و نخبگان ایر مذهبی نیز در این عرصه پیدا نمی ید شد  و حضور جدیلذا ناام و
مردم مؤمن و انقالبی ایران را ندارند؛ در نتیجهه حضور و مشارکت عمومی ر کره عامر   تحریکقدرت 

وارد  کند و  اساسی کشور تمرکز پیدا نمیبر مسا  محوری در ایجاده حفظ و تداوم انقالب بود  است ر
مسای  نیز عدم توجه به جریران  منشأ همه این شود.زار اقتصادی و ح  مشکالت بزرگ نمیعرصه کار

کره باعرث  ها اسرتت به این مد اایات و روای صحیح فقدان تطبیقهای ادار  و در مد  اوصاف رذییه
هرای ُخررد ن جامعه پیدا نکنند و فقرط بره ناهنجاریشود قشر مذهبی حساسیتی نسبت به امور کالمی

 اعتراض کنند.

اُر »: دیگر از امیرالمؤمنین نق  شد  کهدر روایتی   ْلِحْرِص  ِإْظه  ْقرر   ُیروِرُث  ا  ْلف  فقرر  هحررص ابرراز 4«ا 
هرا امرد : شود. یرا در بعضری دیگرر از نق یعنی اگر حرصه مبنای عم  شوده باعث فقر می اورد؛می

ْلِحرر» ة   ْرُص ا  ررر  ْفق  . همچنررین در روایررت دیگررره امررام حسررن )ع( از فقررر اسررت همرران حرررصه 5«م 
را   »دهنرد: و حضررت جرواب می «ما الفقرر؟» فرمایددربار  تعریف فقر سوا  می )ع(امیرالمؤمنین  ق 

ْلِحْرُص  ر  ُ  و   ا  لشَّ  در این روایته فقر همان حرص معرفی شد  چون 7.معنای حرص استهم« شر . »6«ا 
و  حررص شدنبا دا می لذا. احساس نداری است و« نیازمندی» رسد فقر در اینجا به معنایبه نظر می

ها را نردارد و فاقرد کند کره بخشری از لرذتتبدی  ان به ُخیق و میکه روحیه انسان دا ما  احساس می
مسرکن و خرودرو  ایدهایده خود را پوشاند . به طور مثا ؛ االن اذا خورد های مادی استبرخی تمتع

و  تیدهسر بینیده فقیر و نیازمنرد بره ان سرطحی این امور را میروز شد و بهدارید اما چون سطح بعدی 
این حالرته  .دیکن. پس دا ما در حا  فقر و نیازمندی زندگی میدهداحساس نداری به شما دست می

                                                           

 .۵۰۴ صفحه ه۲ه جید الخصا  4.

 .۵۰۵ه صفحه ۲. الخصا ه جید5

 .۵۹ه صفحه ۱۲المسا  ه جید مستنبط و الوسا   . مستدرک6

د  و به صورت در کنار هم ام« حرصه شر ه طمعه ح  الدنیاه ح  الما  و ح  الشرف». در کت  روایی و ابواب حدیثه عناویِن 7
 .ها بین این عناوین باید در مجا  دیگری و به صورت اجتهادی مورد بررسی قرار بگیردگرچه  تفاوت هاندمترادف استعما  شد 
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 ویرانگرر اسرت کره ط اجتمراعِی ایرن روابر اِی هی موقرت و وهیرو برای تخییره دیوانه کنند  خواهد بود
های سرگرمی و تخییه شهوات بسیار متنوعی در ارب ایجاد شد  است؛ حتی ر بیران شرد کره ر مح 

که افرراد برا پرداخرت هزینره انه بره شکسرتن انهرا  انواع وسای  شکستنی درست شد  مکانی ممیو از
یا ظراهرا در یکری از کشرورهای  نند.برسند و ناراحتی خود را تخییه ک تا این گونه به ارام پردازند می

 و با دادن هرگونه فح  و ناسرزا گیرندرتباطی را درست کردند که افراد با ان تماس میسیستم ا اروپایی
روشنفکران بره مرردم ایرران کارشناسان و که مرتبا البته این .کنندتخییه میخود را عصبانیت  به اپراتوره
ای کره برا نظرر و ه به این دلی  است که مرد  ادار «گیری دارندت و درعصبانیروحیه »زنند: تهمت می

های اخالقری و بره وجردانسان وارد عرصه زندگی مردم شرد ه باعرث ضرربه زدن تاکید همین کارشنا
 .کندشود و اثار ان در این نوع رفتارهای ایراخالقی بروز میایمانی مردم ایران می

 در انهرا اشرار  کررد کره هرای تیویزیرونین بره کارتونترواتحریک جامعرهه می برای تمثی  این نوع
و  داد تا با دیدن این هویجقرار می روبروی انها های درشکهه یک هویجرای تحریک اس سوار بدرشکه

رسیدند. گرچه امروز  نمی کنند و البته هیچ وقت هم به ان هویج سعی در خوردن انه با سرعت حرکت
بعرد از چنرد تا  شوندتر و جدیدتر میمتنوع مرتبا   به چندین هزار هویج تبدی  کرد  اند که را این هویج

حقیقتا حالت فقر و نداریه چنین حالتی است. در  د.نه خسته و ناامید از دستیابی به ان نشودویدن دور
براساس خیق بته حالی که مؤمن هیچ وقت حالت فقر و نیازمندی به کمبودهای ظاهری این دنیا )که ال

دانرد کره ی مییهای ایرن دنیرا را خردااید( ندارد زیرا صاح  تمام نیازمندیه کمبود به نظر میحرص
 معارف و ادعیره از جمیره دعاهرای . درکندقدرت  نامحدود بود  و هر نعمتی را بخواهد به ما عطا می

م    ال  »شود: اشار  می حد و انداز  خداوندصحیفه سجادیه نیز مرتبا به این عطای نامحدود و بی ر  نَّ ک  م 
د ح  اِ  م  ْن ُسؤ  ِضیُق ع  نَّ  و ی  ك   م  د  ا ی  ای  ط  ی ِباْلع  ْعی  ٍد؛ ُک ِّ  ِمْن  م   کرم تو از درخواست هیچ کس کمتر نیست و ی 

ری»یا  8«است دیگر دست هر از فراتر تو عطای دست ْفن  اِن   ال  ت  اِدن  ِإْحس  ع  ك   ِإنَّ و و  ِإنَّ م  راء  ط  راءُ  ع  ط  ْیع   ل 
ا؛  نَّ ْلُمه  ِت اآل»یا  9«گواراست بخششی چه تو بخش های احسان تو فناناپذیر است و معدنا  ف  ر  اُ  اْنص  م 

                                                           

 سجادیهه دعای سیزدهم. کامیه . صحیفه8
 سجادیهه دعای چه  و پنجم. کامیه . صحیفه9
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ْیِض  ْت ِبف  َل   اِته و  اْمت  اج  ِم   ِباْلح  ر  ی ک  د  اِت  ُجوِدك   ُدون  م  ِیب  ُة الطَّ ْوِعی  ارزوها پی  از رسیدن به نهایت  ؛م 
 10.«های طی  و خواسته به فیض بخششت لبریز شدندند و ظرفکرمته روا شد  برگشت

اثار حرص و اثار قناعت در مقایسه با یکردیگر بره  یگر از وجود مبارک امام صادق )ع(هدر روایتی د
ْن » 11:زیبایی بیان شد  ح   م  ْصب  ی و   م  ْمس  ا و   م  ْنی  لدُّ ُر  ا  ْکب  هِ  م  مِّ ع     ه  هُ  ج  لیَّ ی ا  ال  ع  ْقر   ت  ْلف  ْیهِ  ْین  ب   ا  ْین  ت   و   ع  تَّ ْمر  ُ  ش   و   م 

ْم  ْ   ل  ن  ا ِمن   ی  ْنی  لدُّ ا ِإالَّ  ا  م   م  س  هُ  ق  لیَّ ُه؛  ا  و ارم  12تررین هرّم بزرگ ش  و روز بگذراند در حالی که کسی کهل 
خدای متعا  همیشه فقر و احسراس کمبرود را روزی خود را رسیدن به دنیا و مطامع ان قرار دهده شبانه

 چیزی به دنیا ازو  دهد و کار و امورش را پریشان و ناهماهن  و مضطرب سازداو قرار میجیوی چشم 
نیراز از دنیرا بدانرده در مقاب ه کسری خرود را بی«. است کرد  او قسمت خداوند که انچه به جز نرسد

ْن »طور توصیف شد  است: این ح   م  ْصب  ی و   م  ْمس  ةُ  و   م  آلِخر  ُر  ا  ْکب  هِ  م  مِّ ع     ه  هُ  ج  لیَّ ی ا  ْلِغن  ْیِبهِ  ِفي ا  ع   و   ق  م  هُ  ج   ل 
ُ ؛ کسی که بزرگ ْمر  را در د  او  نیرازی و انراه خداوند بیروزی خود را اخرت قرار دهدترین هّم شبانهم 

  .«گردداش هماهن  و مهیا میدهد و امور زندگیقرار می

ه احتما  دارد یکی کنندبیان می ر انیا اث «حرص» را به مثابه تعریف« فقر»که  بر اساس این روایات
اد  »از معانی روایت معروفی که از پیامبر )ص( نق  شد :  ْقُر  ک  ْلف  ْن  ا  ُکون   م  این باشد که انسران  13«ُکْفرا   ی 

از حالرت  شردهماندگی نسبت به سطوح جدید مطامع دنیا داشرته باوقتی دا ما احساس نداری و عق 
حررص در  بینریمشود. متناس  با همین مطی  است کره مریدیک میو به کفر نز خارج شد « ایمان»

ْلُکْفرِ  ُمُصوُ  »: ایات ما جزء اصو  کفر ذکر شد رو رة   ا  ث  ال  ْلِحرْرُص  ث  اُر  و   ا  اِلْسرِتْکب  رُد  و   ا  س  ْلح  و منشرأ  14«ا 
شتن )ص(ه دارسد منظور از این روایت پیامبری. پس به نظر ماست هان و اخالق رذییه معرفی شد گنا

امرا در معررض امرواج  احساس نیاز کاذب است؛ زیرا خییی از افراده فقیر به معنرای رایرج ان نیسرتند
های زندگی به عهد  دنیاپرستانی سیرد  شود که تمام وقتی تعریف نیازمندی اند. یعنیحرص قرار گرفته

 کنند.معرفی می به مردمرا نیز به صورت کاذب  ی معاشهااسته نیازمندی« کذب و دروغ»وجودشان 
                                                           

 سجادیهه دعای چه  و ششم. کامیه . صحیفه10

 .۳۱۹ه صفحه ۲. الکافيه جید11

 مترادف با حرص خواهد بود.به دنیا تعیق بگیرده « هّم »رسد اگر . به نظر می12

 .307ه صفحه ۲. الکافيه جید13

 .289 صفحه ه۲یدج . الکافيه14
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ه اما باید توجره «بسیاری از مردم احساس نیاز کاذب دارند»گویند: البته بعضی از خواص و بزرگان می
ا با استفاد  از ر« تولید نیاز کاذب و توزیع ان در جامعه»مردم نیستند زیرا وقتی  هداشت که مقصر اصیی

ه مردم نیز موج و موج به طرف ان حرکت کنند. ایده بسیار طبیعی خواهد بود کپذیرفته ادار  مادی مد 
ای )در فرهنر  عمرومی( و روزتر به وسییه تبییغات رسرانهوقتی هر روز کاالهای متنوع و جدیدتر و به

در مقابر  افکرار  های بازرگانی و تجاری )در فرهنر  تخصصری و سرازمانی کشرور(برپایی نمایشگا 
تروان از مردم چه تروقعی می هدشومیازمندی جدید و کاذب ایجاد نیبرای مردم  گیرد وعمومی قرار می

تغییر دا می کاالها را به عنوان مبنای تکام  اجتماعی نیذیرید و ان را مصداق حرصه  اما اگر داشت؟!
و به سمت امرور جرایگزین  اخالق رذییهه جاهییت مدرن و ادامه اخالق قاتیین امام حسین )ع( بدانید

می توان با کسری کره احسراس نیراز  ان وقت است که هماعی را تغییر دهیدحرکت کنید و انگیزش اجت
 برخورد نمود. کندهیدا میکاذب پ

ی روایتی که بیان شد اگر طبقپس  ْان  ی )م  ْلِغن  ْن  ا  ْم  م  ُکْن  ل  ِسیرا  ( ِلْیِحْرِص  ی  ه بسترهایی بررای جامعره م 
ه جامعره دنیرا نشرونددن مطامع و لذات اسیر حرص برای دستیابی به متنوع کرطراحی نماییم که مردم 

ه سمت ان در هایی که مردم جهان بنیازی به این نوع زندگی کرد  و به دنبا  خییی از هزینهاحساس بی
د. اثر انه ایجاد احساس عزت و قدرت میی و انعکاس این قردرته در فضرای دونمی حرکت هستنده

اف اصیی جمهوری اسالمی بود  و هسرت و بره هرر المییی خواهد بود. البته این مطی ه جزو اهدبین
سرتیز هرای ظیمفطرتباعرث تأثیرگرذاری و انفجرار روحری در  داز  که در این عرصره موفرق شرد هان

و  ی میدانی و عمییه باعث تبییغ امام حسین )ع( و تشیع شد  اسرتهای جهان بود  و در صحنهمیت
نیازی نسبت به دنیایی است که حالت استغنا و بی ها بخاطر همینها و عظمتاساسا تمام این پیروزی

یرا  کننردجهان از امریکا تبعیرت می یاینکه تمام کشورها   است.دبار جهانی تعریف و تنظیم کراستک
ایاالت متحد  قط  تولیرد رفرا  دنیروی و مرادی  به عیت این است که ت مخالفت با ان را ندارندهمجر

ها روزترین کاالها و جدیدترین کارامردیهایی که بهعنی شرکتهای نواور )یترین شرکتبزرگ است و
ی و رفا  را مصداق تمام حا  اگر عیما و مؤمنینه این نوع کارامد کنند( در اختیار انهاست.تولید میرا 

های زنردگی مرردم بره رذییه و امور ضد ارزشی و دینی بداننده وابستگی خییری از نیازمنردی هایخیق
طور که در اصر  ایجراد و این امره شدنی است. همان ؛شودانان دنیاپرستشان قطع میپیمامریکا و هم
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امریکا و شوروی قطع شرد و برا روحیره  وابستگی به از قدرت سیاسی و امنیت کشورانقالب اسالمیه 
مردم نسبت به امنیتی که توسط ابرقردرتها  جرمت و شجاعتی که حضرت امام در روح میت ایران دمیده

 مقام معظم رهبرری بیکه نسبت به ان حالت استغنا داشتند. ؛نکردند وده احساس فقر و نداریمین شأت
 مّیرت انقرالب نگرا ا پس»د: کننه این واقعیت بزرگ را به این صورت توصیف میدر بیانیه گام دوم نیز

 و شروروی حرذف و سرقوط برا سریس و کررد تبردی  قطبیسه جهان به را روز ان دوقطبی جهان ایرانه
 یپدیرد  «اسرتکبار و اسرالم» جدیرد یدوگانره تقابر  قدرته جدید هایقط  امدن پدید و اقمارش
 «.شد جهانیان توّجه کانون و معاصر جهان یبرجسته

نیاز سیاسی و »تعریف  که توانستیم ه زمانی حاص  شدو انقالب اسالمبرای پس این قدرت جهانی  
سرا  نمایران  30المییی ان بعد از گذشت ثار جهانی و بینگرچه ارا تغییر دهیم؛ « ان مینأچگونگی ت

های اقتصرادی میرت حا  اگر این مطی  در اقتصاد نیز صورت بگیرد و تعریف نیازمنردیشد  است. 
هرای انگیز  تغییر کند و« هاایجاد تحریک و حرص برای تحرک انگیز »ایران و کیفیت رسیدن به ان از 

تنوع در امور مربوط به افرزای  قردرت جهرانی اسرالمه : مانند« عنویتنوع در تکام  م»مردم براساس 
د و در عینیت جریان پیردا کنرده مردتی نتحریک شو و... ه عبادات خدمت به مؤمنین دفاع از انقالبه

همان قدرت و مرجعیتی که انقالب اسالمی در نیازهای سیاسی پیدا کرد   نخواهد گذشت مگر این که
های اقتصرادی نیرز محقرق موضوع نیازمنردیه در مقاومت در جهان نام گرفته یانو به عنوان محور جر

 شود.

به طور خالصهه جایگا  وصف حرص و ابعاد و اثار اجتماعی ان در فرهن  دینی و روایات  تا اینجا
داخته شد تا مشرخص های ادار  امروزین پرمورد تبیین قرار گرفت و سیس به تطبیق این وصف بر مد 

محور مشکالت داخیی ایرن خیرق  ا برای نظام اسالمی رقم زد  است.و مشکالتی ر ها شود چه چال
و اثرار خرارجی انه  ه ایجاد اضطراب و عردم ارامر  روحری یرک میرت خواهرد برودرذییه اجتماعی

که  اقتصادی استهای های ظالم و کافر جهانی در تعریف نیازمندیوابستگی اسالم و انقالب به قط 
؛ زیرا عیت مطرح کردن موضوعاتی مواجه شود« هاخط تولید برجام»با اسالمی قالب ان دشوباعث می

قواعرد و  «..زدایری و.هاه ضرورت ثبرات در سیاسرت خرارجیه تن ضرورت مذاکر  و برجام»مانند 
ترین که اصریی است «جانبهمد  توسعه پایدار و همه»لوازمات چرخه اقتصادی و رونق تولید براساس 
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. پیمانان اوستاست که این امره در اختیار امریکا و هم« تعریف نیاز و چگونگی تأمین ان» این قواعده
هرای تن یافتگیه با قطرع رابطره و ایجراد صادی و کارشناسان توسعهمتخصصین اقتبر اساس نظر لذا 

امروز  های سیاسیرسد منشأ تمام چال اساسا به نظر می. شودرونق تولید ناممکن می هسیاسی با انها
گردد. زیرا وقتی ترأمین های توسعه بر میو ارتباط ان با قط « کیفیت ادار »انقالب )همانند برجام( به 

معاش مردم را براساس تعاریف متداو  در الگوی توسعه پذیرفتیمه لوازمات ان )یعنی مذاکر  و ارتبراط 
خواهنرد ایرن ه انقالبیونی کره نمیهای سرمایه و تکنولوژی( را نیز مجبوریم بیذیریم. از سوییبا قط 

کننرد کره تفراوت مند و معینری ارا ره نمیتعاریف و لوازمات ان را بیذیرنده در عم  هیچ پیشنهاد مد 
ماهوی با این الگوهای رایج داشته باشد. لذا مالحظه کردید که در موضوع برجام چه اختالفات و چره 

مقرام معظرم رهبرری  هدر همان ایامرف شد و مومی صهایی برای کنتر  افکار عها و چه انرژیدرگیری
 تر از خود برجام هستم.من از فضای بعد از برجام نگران چنین مضمونی را گفتند:

 را روز شوند ی دا ما  بهعیما و صاحبان دینداری نیز این تنوع و این کاالهابخ  بزرگی از از سوییه 
رَّ » مصداق ْن ح  ة  الیَّ م  ِتي هِ م  ِزین  ج   الَّ ْخر  اِد ِ  م  اِت  ِلِعب  ب  ِیّ الطَّ ْزِق  ِمن   و  داننرد و بره دلیر  می( 32)اعراف/« الِرّ

خطا در انطباق احکرام کیری برر ایرن موضروعات و افیرت از  عدم تحیی  دقیق از موضوعات نوین و
مرردم خرود و هایی که خداوند مباح دانسرته را بررای چرا استفاد  از نعمت»گویند: می شناسیموضوع

خرالف شررع نیرز  کسی به دنبا  لذا ذ دنیا بدود ودرست است که از لحاظ فردی اگر «! کنیدرام میح
 در و تحررک اجتمراعی اجاز  داد که منشرأ و مبنرای انگیرزشتوان مرتک  نشود اشکالی ندارد اما نمی

رسرد ر میبه نظر قرار گیرد. مندی بیشتر از لذا ذ دنیویکشور اسالمیه وصف حرص و مسابقه در بهر 
ه بره ابزارهرای شرودهای دنیروی خوانرد  مینعمت شریفه فوق و روایاتی که در رخصت استفاد  از ایه

 م  و احتیاط بیشتری کرد وأباید در این بار ه ت ا حداق کند و یتطبیق پیدا نمی اجتماعی مانند مد  ادار 
و مصرادیق امرروزین ان را بره ذمت حرص و ح  دنیا را در نظر گرفت ت در ماایات و روای حجم کثیر

  دقت معین کرد.

« بافت صرادرات و واردات» ه باید«رفا  و زندگی اربی»وابستگی به تعریف  بنابراین برای خروج از
سطح بعدی کاالها وارد اجاز  ندهیم به کشور را مقید کنیم و « واردات رفا » را تغییر داد و در گام او ه

تحریص و تحریک مرردم بررای دویردن و بدسرت اوردن سرطح  مصرف عمومی و زندگی مردم شود تا
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جدیرده  های سنگین برای ایجاد خرط تولیردهایاین سیاسته جیوی هزینهبعدی رفا  متوقف شود. با 
ها صرف امور جایگزین شود و سیس این هزینهواردات و صادراته تجارت خارجی و داخیی گرفته می

کاالهایی که وارد زندگی عموم مردم شد  را ترأمین کررد  و باید اخرین سطح از  از سوییهخواهد شد. 
تا همزمان با توقف سطح بعدی رفا  و جیوگیری از احساس فقر به انه جیوی رشد  بازار را اشباع نماییم

 کنند.« امنیت اقتصادی»ش پو  میی گرفته شود و مردم احساس تصاعدی تورم و گرانی و افت ارز

وارداتی و مسرفانه اربی در و کاالهای ان شد که توقف سطح بعدی رفا  البته در جیسات قبیی نیز بی
با برخورد دستوری و نظامی امکان ندارد بیکه بایرد از یرک طررف ایرن مباحرث در برین زندگی مردمه 
داری بره عنروان وظیفره از سوی متکفیین دیرن و سازی شد لس و هیئات مذهبی گفتمانمؤمنین و مجا

از طرفیه جیوی این حجم از تبییغات این کاالها بررای تحریرک  مطرح شود و دینی و را  نجات کشور
مادی و تحریص مردم گرفته شود. به طور نمونهه شبکه معرارف صداوسریما اگرر مری خواهرد جیروی 

لزومرا نبایرد  هجریان اخالق رذییه در جامعه را بگیرد و معارف و اخالق حسنه را در کشور رشرد دهرد
فکری برای کنتر  و حذف تدریجی تبییغرات  متعدد تولید کند بیکه در گام او  بایدهای معارفِی برنامه

نوعی تولید معرفت و اخالق الهری  همحقق شود این کاراگر رسد کاالها در صداوسیما کند. به نظر می
 زیرا برا ایرن تبییغراته مرردم را به صورت عینی و میدانی )ایر نظری و انتزاعی( در جامعه خواهد بود.

نکه تحریص برای دستیابی بره کنند و بدتر ایروز نسبت به کاالهای جدید تحریک و تحریص میشبانه
دای جیسره طور کره در ابترکنرد. سریس همرانمی  مشروع جیو شود ومنتس  می نظام اسالمی انه به

 اربری رفا  و این الگوهرای که ناشی از این نوعمظالم داخیی و خارجی  مطرح شده به تحیی  و افشای
های مرردم انقالبری و تا انگیز  تولید کند هنری ها برنامهها و تبعیضبرای تبیین این ظیم است بیردازد و

ان  تردریجا رسد به این صورت است کهد. به نظر مینسبت به استقال  اقتصادی بسیج شومؤمن ایران 
نیازی اقتصرادی ان بیو احساس قدرت و شود زند  میدهه شصت  فضای همدلی و همراهی و ارامِ  

را دوست  یمردم نیز این فضای اخالقاکثریت  .گردداحیا می مجددا   های توسعه جهانیدوران به قط 
 کنند.دارند و لذا همیشه از ان دوران به خوبی و خوشی یاد می

متوقف شود. البتره ورود  «مصرف مردم»پس در گام او ه باید سطح بعدی رفا  و کاالها در الگوی 
ایجراد تررس و و برای قدرت سیاسی انقالب و نظام اسالمی و  «مصرف حاکمیتی»الهایی که مورد کا
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اسرت برا  «مصرف صنفی». ورود کاالهایی که برای ازاد استسته با قیودی ربی اکفار ح وحشت در
باید جیوی ورود کاالهای صنفی که مربروط بره سرطح یعنی شود؛ گذاری و قواعدی تدبیر میسیاست

ر برخری از شرهرها و دکره    و حرص برای ان استه گرفته شود اما وارادات کاالهای صرنفیرفابعدی 
محقرق شرود.  تا عدالت در این عرصه ه مجاز باشدبرخی شهرهای دیگر از ان محرومند مناطق امد  و

 سرهم البته در هر بخ  نیز باید سرهم ورود کاالهرای سیاسری بیشرتر از کاالهرای عیمری فرهنگری و
که استراتژی صادرات کشرور نیرز همچنان ی عیمی فرهنگیه بیشتر از کاالهای اقتصادی باشد.کاالها

باید بر این اساس تغییر کند و به جای هماهن  کردن خود برا سرییقه و مرذاق مشرتریان دنیاپرسرت و 
ن نیازهای اولیه مستضعفین جهران را برا قیمرت ارزار شود که به ان بازارهای جهانی گفته می رحریص 

تروان بره هرا اسرت کره میو اولویت هاها و کنتر  تخصیصبنابراین با ورود به این عرصه پوش  دهد.
« مد  توسعه پایدار و همه جانبه»گذاره جهت اقتصادی کشور را از  یصورت گام به گام و با یک نقشه

نقرالب کرردن در ایرن اساسا زند  بودن انقالب و تداوم ان برا او انقالب تغییر داد  یهابه سمت ارمان
کره  شرد در کشور ایجاد خواهد تالف نظرهاییگرچه با شروع این تغییراته اخ شود.ها معنا میعرصه

ق و داشته باشیم و بتوانیم بر اساس اخال در سطح نخبگانی و عمومی باید قدرت کنتر  و مدیریت ان را
نراده از جامعره اسرالمی حرذف ع منطق اسالمی با مخالفین اتمام حجت کنیم تا در صورت اصررار و

از اختالفرات  طور که برای رسیدن به استقال  و عزت سیاسی امروز جمهروری اسرالمیهشوند. همان
ایم تا توانستیم ریشره و نهرا  انقرالب را های زیادی را تا امروز متحم  شد هزینه زیادی عبور کردیم و

ةٍ : »15عبیر رهبرری معظرمحفظ کنیم و بنیان انقالب را چنان محکم نماییم که به ت ر  رج  ش  رةٍ  ک  ب  ِیّ ْصرُیها ط   م 
ْرُعها و   ثاِبت    .( شد  است24)ابراهیم/« ماءِ السَّ  ِفي ف 

                                                           

 یشرجر  همان شد انقالب لذا داد؛ ما یجامعه و ما مردم به انقالب را اینها بصیرت؛ و همت ایمانه و عشق». مقام معظم رهبری: 15
 درخرت مثر  طیر  یکیمره. «طّیبرة کشرجرة طّیبرة کیمرة مثال الیه ضرب کیف تر لم م»: است شد  برد  نام ان از قران در که ایطیبه

 بررگ و شرا  دارای و مسرتحکم و عمیرق یریشره دارای دارهریشره ؛«الّسماء فی فرعها و ثابت اصیها». است طی  و سالم و نیکونهاد
 ایرن. میدهرد قررار جامعره دسرترس در و اختیرار در نیراز مطابق یمیو  فص ه مطابق یمیو  ؛«رّبها باذن حین کّ   اکیها تؤتی». فراگیر
 و شرهدا و اولیاء و طیبین را  حقیقِی  رهروِ  ما ر ان بزرگوار امام که ایانقالبی حرکت. است چیزی ینچن یک انقالب است؛ طیبه یکیمه

سرازندگی؛  بسریج جهرادگران دیردار در بیانرات« .اسرت طیبره یکیمره همران گذاشرته مرا پرای مقابر  در صدیقین ر و معصومین
31/6/1389. 
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امعه اسرت و در ایرن ؤثری در سرنوشت جی حساس و مشود که مد  ادار  چه مقولهپس روشن می
ام شیعه در مورد فروعاتی فقهای عظ اگر نسبت به ان شدیدا  پرهیز کرد.« تسرع در فتوا»صورته باید از 

م  و دقت به أمث  قرا ت یک بار یا سه بار تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارمه این همه احتیاط و ت
ادار  بره خررج داد   دهنده ایا نباید چندین برابِر این احتیاط و تأم  برای تعیرین تکییرف مرد خرج می

یرد و همه به جای سه بار تسبیحاته یک بار گخطایی در استنباط یک حکم فردی صورت باگر  شود؟!
امرا اگرر نسربت بره  تسبیحات اربعه را بخواننده بعید است اخالق و هویت جامعه شیعه به قهقرا بررود

نند عقالیری های ادار  کشور و چگونگی ایجاد تحریک اجتماعی دقت نشود و با تکیه به اصولی مامد 
هویرت شریعه و سرنوشرت انقرالب اسرالمی در  شوده امضا ناین الگوها و لوازمات ا بودن این اموره

معرض خطر قرار نخواهد گرفت و عموم شیعیان به سمت دنیاپرستی سوق داد  نخواهند شد؟! ایا تسرع 
تر نیست؟! حتی اگر احتما  چنین عواقبی کم باشرده ایرا بره دلیر  در فتوا در این اموره بسیار خطرناک

 ؟! ن توجه جدی داشتاهمیت محتم   نباید نسبت به ا

های ادار  مرد ها و مباحث این چند جیسه دربار  خیق اجتماعی حرص برود کره سروخت ماشرین
را به همرا  دارد و « و ام و.. اضطرابه احساس فقر همیشگیه هّم »اثاری همچون  دنیاپرستان است و

شرین و مرد  سوخت ما کهقرار دارد  «اخالق ایثار و درگیری با مظالم داخیی و خارجی»در مقاب  انه 
عدالته محبته روابط انسانیه اعتماده بهجته ارام  و »برای جامعه اثاری مانند:  است وادار  الهی 

تر شود. با این توضیحات مشخص شد نه تنها اورد ولو اینکه زندگی مردم ساد به همرا  میرا « طمأنینه
حتی در اجرزاء ایرن ماشرین و  کی نیست بیکهبین مد  ادار  و تأمین معاش کفار با موحدین هیچ اشترا

ر یته برلبته همین وضرعاست. ا در جریان ه تعارض و درگیری شدیدی بین اسالم و کفرسوخت ان هم
صادق است کره در  الستیکه بدنه و...( نیز)همانند موتوره شمع و دینامه  و ماشین این مد  بقیه اجزاءِ 

 .د شدادامه مباحث به برخی از انها پرداخته خواه

 


