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 تعالیباسمه

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

یق « ُخلق حسد»اقامه  در جامعه توسط مدل اداره مادی، از طر
 کردن الگوی درآمد و مصرف طبقاتی

یق تصرف در   پرداخت هماهنگنظام »و ضرورت مقابله با آن از طر
 بر مبنای زهد انقالبی« حقوق

 

 (1399شهریور  13محرم ) مچهاردهروز    سالم محمدصادق حیدریاالحجت

 

تبدیل « ماعیوصف اجت»هایی بود که بوسیله ابزارهای خاصی به بحث درباره اوصاف اخالقی و ُخلق
. گفتته شتد کته آوردبتار متی« حتری »و یک امتت را جامعه نه فقط تک تک افراد، بلکه یک  شود ومی

 دائمی، تنوع ، تغییرت که یکی از ارکان آناس« و مدل اداره کشور روش»این ابزارها در دوران ما،  مهمترین
بترای دستتیابی بته ایتن کاالهتا، منشت  « حتر »مختلف است که با دعوت بته کاالهای و تعمیم مّد در 

گردد. لذا همان اخالق رذیلته و دنیاررستتی کته باعتث شتد یتک جامعته تحریک و تحرک یک جامعه می
امتروزه از  ،بیت ایشتان( بشتوندن)ع( و اسارت اهلمرتکب بزرگترین گناه تاریخ )یعنی شهادت امام حسی

 شود. طریق این ابزارها برای جوامع ایجاد می

: حواریتون از حرترت عیستی )ع( ستوال 2فرمتودریامبر اکترم ) ( اید که این روایت را بسیار شنیده
ُرُکُم  َمن   َقاَل  ُنَجاِلُس  َمن  »کردند:  هَ  ُیَذکِّ َیُتهُ  َاللَّ ِمُکم   ِفي َیِزیُد  َو  ُرؤ  ِطُقهُ  ِعل  ُبُکم   َو  َمن  با چه َعَمُلُه؛  َاآلِخَرةِ  ِفي ُیَرغِّ

                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قم مطرح شده است. جهت دریافتت صتوت و متتن کامتل  1399. این مباحث در دهه اول محرم 1
 به نشانی ذیل مراجعه کنید:« بله و ایتا»رسان مباحث به ریام
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ونتد نشینی کنیم؟ حررت عیسی فرمتود: کستی کته دیتدن او، شتما را بته یتاد خداکسی مجالست و هم
امتا معمتوال . «نمایتد او، شما را بته آخترت ترغیتب و عمل کند اندازد، منطق و بیان او علم شما را زیادبی

در ابتتدای روایتت، حرترت عیستی )ع( بته حواریتون  گیترد.ین روایت کمتر مورد بیان قترار میی اابتدا
ا»فرماید: می َضو  َیا ِبَدِنيِّ  ِار  ن  ماندن ؛ یعنی اگر دنیا در مقابل آخرت قرار گرفت، ستالم«ِدیِنُکم   َساَلَمةِ  َمَع  َالدُّ

مانتدن  بترای ستالم ،. بته عبتارت دی تردا باشی از زندگی دنیرایین لو الزمه آن، سطحدین را مقدم کنید و 
و  روزافتزون راضی باشید. در حالی کته امتروزه رفتاه تان، به زندگی سطح رایین از نظر مادی و دنیویدین

مبنتای تحریتک جوامتع بترای « حتر »رسیدن به باالترین سطح از زندگی، هدف جوامع قرار گرفتته و 
تر، نیتا را هتر روز ریدیتدهدمنتدی و لتذت از بهرهوستعه، های ترسیدن به این هدف است. در واقتع متدل

بستیار  کنند اما در امور مربوط به دین و آخرت، بته رفتارهتایتر میتر و متکثرتر و متنوعزیباتر، تخصصی
مسیری بترعکس را توصتیه  )ع( ررت عیسیکنند. اما حمی و یکسان اکتفا کوچک ، عوامانه،ساده، عرفی

تُل  َرِضَي  َکَما»فرماید: می بایی برای آناستدالل زی و دکنمی َیا َأه  ن  یِن  ِبتَدِنيِّ  َالتدُّ َیتاُهم   َستاَلَمةِ  َمتَع  َالتدِّ  «ُدن 
ستطح رتایینی از دیتن  ، بتههاداشتن آن از آستیبن هو سالم دنیای خود گونه که اهل دنیا برای حفظهمان

کنند جور اکتفا میو  حداقلی و جمع ،دهبه یک دین سا اهل دنیا در بهترین حالت، . یعنیدهندرضایت می
دهند که کنند البته همین مقدار را هم بشرطی انجام میورد میای برخحاشیهموضوعی صورت به  و با آن،

، های حتاکمیتیریزیو برنامه های توسعهدر مدلامروز مزاحم لذت بردن از دنیاشان نباشد. لذا  این دین،
فرماید ببینید آنها بتا دیتن میعیسی حررت  شود. تلقی می« ه فرهنگخرد»دین و آیین و مکتب به عنوان 

کنند، شما نیز همین رفتار را با دنیای آنها داشته باشید. یعنی اگر آخرت را بتر دنیتا شما چ ونه برخورد می
 ئله اصلی ایندارید، ب ذارید آخرت ریدیده باشد هرچند دنیایتان ساده و کوچک باشد. رس مسمقدم می

ستسس در ادامته حرترت  گرایتی یتا دنیاررستتی؟است که محور شما در زندگی این دنیا چیست؟ آخرت
ُبوا َو »فرماید: می هِ  ِإَلی َتَحبَّ ِد  َاللَّ ُبع  ُهم   ِبال  ُضوا َو  ِمن  هَ  َأر  خواهیتد در نتزد خداونتد اگتر می« َستَخِطِهم   ِفتي َاللَّ

 را از طریتقکنند( دور شوید و خداوند نین برخوردی میشان چمحبوب بشوید از این اهل دنیا )که با دین
د و...( یشون مطالب را )که از اهل دنیا دور . وقتی حررت عیسی )ع( ایراضی کنید خشم ین کردن آنها

نشتینی کنتیم؟ و )اگر قرار باشد از اهل دنیا دوری کنیم( با چه کستانی هم فرمود، حواریون ررسیدند: رس
 .وف را فرمودمعر آن راسخ عیسی حررت سسس
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و رضای خدای متعال است، باید برعکس جریان باطتل  یگرایبنابراین اگر هدف نظام اسالمی، آخرت
روزتر نماید. لذا بیتان شتد کته تر و  بهتر و ریدیدهآن را عمیقو داری اهمیت بدهد در جهان، به دین و دین

زند و اجازه ندهد سطح بعدی رفتاه وارد زنتدگی  جمهوری اسالمی در گام اول، باید روزافزونِی رفاه را قید
سطح زندگی قرون قبلی نیز نیست بلکه همزمان با این توقف عموم مردم بشود؛ گرچه به دنبال بازگشت به 

صورت، ممکن است دنیای ما  خواهد تکامل معنوی جدیدی را مهندسی کند. در ایندر تکامل مادی، می
 ترتر باشد اما ررچم اباعبدالله الحسین )ع( در جهان، برافراشتهه، سادمستکبرین جهاندر مقایسه با دنیای 

با تغییر مدل اداره و ساخت یک سبک زندگی جدید کته  خواهد شد و و قدرت اسالم در مقابل کفر بیشتر
محبت و آرامش و همدلی و انسجام در درون افتزایش  ستیزی داخلی و خارجی در آن محوریت دارد،ظلم
 در قلتوب گتردد و در نتیجته،تر و قتوی تتر میدر بیرون و در مقابل دشمنان جهانی خود، مقتدر یابد ومی

طور که در جلسه گذشته اثبات شد، اسالم و رس همان بیشتری از مردم جهان نفوذ ریدا خواهد کرد. تعداد
اگتر  جدی هستتند. های اداره و ت مین معاش اشتراک ندارند بلکه در تعارض و درگیریکفر نه تنها در مدل

های است و این خلق رذیله است که حرکت و تحرک ملت« حر »سوخت ماشین اداره در جوامع مادی 
در درون « ایثتار و محبتت و فتداکاری»زند، اما سوخت ماشتین اداره در نظتام استالمی، جهان را رقم می

ت به محیط جهتانی استت کته نسب« توجه به باالتر رفتن قدرت اسالم در درگیری با قدرت کفر»جامعه و 
آورد؛ بدون باعث ایجاد باالترین سطح از تحرک و ان یزه شده و باالترین سطح از کارآمدی را به همراه می

آن که نفع شخصی و مادی محوریت داشته باشد. نمونه کوچک آن، برگزاری این حجم زیاد از مراستمات 
گان ندارد. بنابراین در جامعه متا هتزاران فعتل در در هیئات مذهبی است که منفعت مادی برای برگزارکنند

حال انجام است که هیچ توجیه اقتصادی ندارد اما بیشترین توجیه معنوی و سودآورترین نتایج آخرتی را در 
)اشتتراک  موجتود برداشت ناصتواب ری دارد. لذا چنین دارایی بزرگی باید وارد نحوه اداره جامعه شود اما

مشتروطه اقتصتادی،  را با خطرات بسیار بزرگی از جملته جامعه ما ت مین معاش(، اسالم و کفر در کیفیت
ها و نوری اللهمانند مشروطه سیاسی که شکست خورد و باعث به دار رفتن سر شیخ فرلهو  مواجه کرده

امتروز نیتز  حذف علما و فقاهت از صحنه سیاسی کشور و تسلط استبداد رهلوی و اربابان کافرشان شتد،
 دهد.قرار می در معرض خطرهای بزرگیرا  اسالمی نظام

یح ایتن ؛ در توضتبتردبهتره می نیتزاما مدل اداره به عنوان یک ماشین، به جز حر  از سوخت دی ری 
های تخصصتی نمایشت اهها و جامعه را از طریق تبلیغات، فیلم گرچه همه اقشار باید گفت سوخت دی ر
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 داران تحتری  و تحریتکها و آخترین حتد کیفیتت زنتدگی سترمایه، به باالترین سطح لّذات و تنوعو...
ین سطح از رفاه و لذت ممکن نیست و اکثریت باالترست که دستیابی هم ان به بسیار طبیعیاما  کند،می

چنین کار ضد انسانی و ارزشی توسط  البته و مین کند تواند هزینه باالی آن سطح از زندگی را تجامعه نمی
کننتد امتا ختوب گیرد؛ یعنی همه جامعه را به باالترین سطح رفاه، تحری  میصورت می های ادارهمدل
، یک جامعه را طریق وصف حر ، تبتدیل رسد. به بیان تمثیلیاه به همه نمیدانند که این سطح از رفمی
همتین  متناستب بتاد. کنند و حال آنکه به اندازه حرِ  ایجاد شده در همه، گوسفند وجود نداررگ میبه گ

ذیر بترای انستان همیش ی و فنتا نارت : خلق حر ، اضطراب و هّم و غِم مطلب است که در روایات آمده
، رام و کنترل اندتبدیل شدهگرِگ حری   جامعه و اقشار مختلف آن که به یک باید این کند. رسایجاد می

حتر  را متنظم  توسعه( بایتد )یا همان ال ویبر این اساس، مدل اداره  .هرج و مرج اتفاق نیفتدا د تنشو
َبری و اطاعت جریان ریدا کند و جامعه قابتل تا به جای درگیری بین افراد و اقشار، فرمان کندکرده و کنترل 

« اختتالف رتانستیل»کردن ال وی درآمد و قدرت خرید، در همین راستا، از طریق طبقاتی مدیریت شود.
ان مثال، فاصله زیاد بین حقوق و مزایای مدیرعامل یتک شود. به عنوبین طبقات مختلف جامعه ایجاد می

شتود فرمتان در ها با کارگران فّنی یا کارگران ساده، باعتث میها و فاصله حقوق تکنسینشرکت با تکنسین
کردِن ال توی درآمتد و بتالتبع ال توی جریان ریدا کند و مدیریت از طریق طبقتاتی از باال به رایین شرکت

باالترین سطح از رفاه را  : درست است کهگویا زبان حال ال وی توسعه این است ود.رذیر شمصرف امکان
ا ستهم توانید مصرف کنید باید ابتدمشاهده کردید اما برای اینکه مشخ  شود چه مقدار از این رفاه را می

ی گزاری، ال تومیزان خدمت معین گردد تا براساس« گردش سرمایه سرعت»و جای اه شما در خدمت به 
 رغم تحریک توسط. یعنی علیال وی مصرِف متناسب با آن برای شما معین شود ،درآمد و حقوق و بالتبع

 ال وی درآمد، فقط حق مصترف یترین طبقهراییناند(، )که برای افراد به نمایش گذاشته کاال صدها هزار
در ایتن میتان،  د هزار کاال و...طبقه سوم، حدو ؛ طبقه بعدی، حدود رانصد کاال؛را دارد صد کاال تمثال ت 

اند، توانند به همتان میتزان کته تحریتک شتدهند که میسته های جهانصاحبان کارتل داران وسرمایه فقط
 .درآمد داشته باشند و مصرف کنند

است کته منشت  جریتان  و ال وی مصرف، یکی از قواعد مدل ادارهبنابراین طبقاتی کردن ال وی درآمد 
بته طبقته از ایتن طریتق، د تتا هتدمی تر شتکلبا کیفیت کارِ  را برای افراد شود و ان یزهمیفرمان و دستور  

. البته در دوران قبل از رنسانس چنین ی مصرف خود را بیشتر کنددرآمدی باالتر ارتقا ریدا کرده و محدوده
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همتان  آختر عمتر دربودند و باید تتا   خان یا رادشاهکثرت طبقاتی وجود نداشت بلکه اکثر جامعه، رعیِت 
اما  وجود نداشت. و منزلت اجتماعی طبقه ءو چیزی به نام ارتقا کردندمینوکری  دادند وطبقه بی اری می

کننتد تحصیالت ضمن خدمت، مرتبا فرا برای باالتر رفتن کیفیت کار شما مهیا می امروزه با کار بیشتر و
روزتر را در ال توی توانیتد چنتد کتاالی جدیتدتر و بتهتا به رست باالتر با حقوق بیشتر ارتقا ریدا کنیتد و ب

این رونتد و قواعتد، دقیقتا رترورش دادن جوامتع بشتری بتا ُخلتق  تان وارد نمایید.مصرف خود و خانواده
 خواستتن و دی ران هاینعمت نابودِی  یا تالش برای آرزو»است. کتب اخالقی، خلق حسد را به « حسد»

ای بتر استاس قتدرت خریتد و تمّکتن متالی اگر جامعتهحال  .اندکردهمعنا « خود برای فقط هانعمت آن
تمام افتراد  جای اه و هویت و منزلت و آبروی اجتماعی را معّین کرد، ،بندی شد و اختالف در درآمدطبقه

رست باالتر از خود حسد بورزند و تالش کنند تا با حذف او، جتای  و درآمِد  ید نسبت به جای اهجامعه با
ها و اند و شتغلحب نمایند. زیرا دائمتا نستبت بته کیفیتت زنتدگی و رفتاه بتاالتر تحریتک شتدهاو را تصا

یتا  محدود بوده و زودتر تصاحب شده ،ت مین کند ی مصرف آن سطح از رفاه راهایی که بتواند هزینهرست
بتایی کته رق رایین بکشند یتا رست باالتری قرار دارد،که در را است. لذا باید شخصی  در معرض تصاحب

وقتتی مبنتای متدیریت و جریتان فرمتان، اختتالف  رتس .برای اشغال آن رست وجود دارند، حذف کننتد
« حستد»ی با خلتق رذیلته وامع بشریج طراحی شده، «قدرت خرید بیشتر»رتانسیلی باشد که بر اساس 

رتبته و جای تاه  تر باشد، احتمال موفقیتت و ارتقتایو هر چه این رذیله اخالقی قوی ندکنریدا می ررورش
نیز به همتین خلتق رذیلته بتر  دهی در یک سازمانری و فرمانبَ علت جریان فرمان در واقع .شودبیشتر می

که هتر روز بتا بهتترین لبتاس و ماشتین و دی تر  هاسازمان جبروت مادی مدیراِن  جالل و گردد؛ یعنیمی
با حسد ورزیدن به تا گردد باعث می ،شوندمیو باعث تحقیر آنان  گرفتهدر مقابل کارمندان قرار  امکانات

. و به جای تاه آنتان نزدیتک شتوندبری خود را رشد دهند آبرو و اعتبار و جای اه این مدیران، کیفیت فرمان
بری آنها جهت انجام کار با های جامعه و فرماندهد علت تحریک ان یزهحال آیا خداوند متعال اجازه می

و قتدرت  بیشتتر قتدرت درآمتد تر و اقشار حاکم و محکتوم،ت باالتر و رایینو منش  تعیین طبقا ترکیفیت
بیشتتر  ، از ایتن طریتقبته دنیاررستتی قتات جامعتهآیتا تعل باشتد؟  و حسد نسبت بته آن ترمصرف افزون

 شود؟ نمی
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آمده است؛ بته طتور نمونته، از امتام « حسد»در حالی که در فرهنگ دین، روایات بسیاری در مذمت 
َحَسَد  ِإنَّ : »3نقل شده است )ع(باقر ُکُل  َال  یَماَن  َلَی   ِ

ُکُل  َکَما َاْل  اُر  َت   َحَطتَب؛ حستد ایمتان را می َالنَّ ختورد، َال 
بترد، بلعتد و از بتین میآیا اخالقی که ایمان را می«. کند(بلعد )و نابود میطور که آتش، هیزم را میهمان

کننتد و بتا روز تتالش میمعه اسالمی قرار گیرد؟  افراد شبانهباید منش  جریان فرمان و حرکت و ان یزه جا
حقوقی و درآمدی ارتقا ریدا کنند   کنند تا به رتبه بعدیبهترین فعالیت، دستورات مافوق خود را محقق می

. بخشتی از کنتد: بته متن ستفارش و وصتیتی بکنیتدعترض میامام صادق )ع( ی به او، ردی ر یدر روایت
ُظر  »: استی این نصحیت حررت به راو ُظر   الَ  َو  ُدوَنَك  ُهَو  َمن   ِإَلی ُان  َقَك  ُهَو  َمن   ِإَلی َتن  یعنی همیشته  4«َفو 

ت تر از خود ن اه کن و به باالتر از خود در روزی، ن تاه نکتن. بته عبتاردنیوی به رایین ها و اموردر نعمت
و قدرت خرید باالتر یتک شتخ  یتا  رف، ن اه کردن به ال وی مصمنینؤنباید منش  حرکت م دی ر، ابدا  
اداره جوامتع  ستسس حرترت در  و متدیریت در ال توی باشد. دقیقا برعکس ابزارهای تحریک قشر دی ر

هُ  َقاَل  َما َفَکِثیرا  »ادامه فرمود:  ی ِلَرُسوِلهِ  َجلَّ  َو  َعزَّ  َاللَّ هِ  َصلَّ َك  َفالا  ت آِلهِ  َو  َعَلیهِ  اللَّ ِجب  اُلُهم   ُتع  وا ُدُهم   الا  َو  َأم  الا  ؛َأو 
، تو را به زیاد آنهاو فرزندان مردم چه بسیار خداوند متعال به رسول خود سفارش کرده است که اموال کثیر 

کنند که همه کارمندان جبروت مادی برای مدیران درست میاما امروزه چنان «. نیاندازد و ش فتی تعجب
شاک، ماشین، خانه، ویتال و... دارنتد و ایتن، گزند و آرزوی چنین لباس، روان شت حسرت به دندان می
خداوند متعال، رسول خود را از این رفتار نهی کرده استت؛ یعنتی شت فتی و  همان چیزی است که مکررا  

حررت در ادامته، آیته دی تری را از قترآن قرائتت  مندی باالتر بقیه از دنیا احساس حقارت در مقابل بهره
نَّ  الا  َو »فرماید: می َك َع  َتُمدَّ َنی  ا ِإلیا  ی  ا ما نا ع  اجا   ِبهِ  َمتَّ وا ُهم   َأز  تَرةَ  ِمن  تاةِ  َزه  َحیا ا َال  یا ن   هرگتز یعنتی (131)طته « َالتدُّ

خداوند متعال برای اهمیتت   میفکن ایم،داده آنان از هاییگروه به که ماّدی، هاینعمت به را خود چشمان
نَّ َتُم  الا  َو »فرماید: خطر این مطلب، با ادات تاکید می هتای ز زیباییهای اینها امندیچشم ندوز به بهره« دَّ

تر و جدیتدتر دارنتد را ن تاه اصال آن افرادی که رفاه و کاالهای متنتوع :فرمایدکید میدنیا  خدای متعال ت 
ی هّم تو رستیدن مندی دنیا ن اه کن تا همههبه باالتر از خود در بهر نه تنهاگوید: اما مدل توسعه می کن.ن

ها بایتد مبنتای تعیتین جای تاه و منزلتت اجتمتاعی باشتد و مندیبلکه این بهره به این سطح از رفاه بشود
  وقتی همه هّم و غم افراد این مطلتب شتد، دائمتا حستد خواهتد موجب جریان فرمان در زیردستان شود
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ستت ا« حسد ورزیدن» ر و ابزار اجتماعِی لذا تجویز همین بست د.نورزید که جای اه باالیی را تصاحب کن
ایتن »گویی و چابلوستی زیتاد شتود. وقتتی ب وییتد: ها، اخالق تملقکه باعث شده در ادارات و سازمان

یا مقتام بتاالتری  کار کند ی است و در نزد عقالی جهان طبیعی است که هرکس بیشتربسترها، امور ُعقالی
قتوق بیشتتر، بته رای دستتیابی بته ح، در این صورت، افتراد جامعته بت«حقوق بیشتری ب یرد داشته باشد،

لذا موضوع اصلی این است که آیا اسالم به ما  دورویی و دی ر اخالق رذیله روی خواهند آورد. چارلوسی،
مستابقه ، َبریو منش  متدیریت و فرمتان دهد که سوخت ماشین اداره کشور برای تحریک ان یزهاجازه میا

 ل وی مصرف بیشتر باشد؟ ی درآمدی باالتر و ابرای دستیابی به طبقه

َك  َفِإن  »فرماید: حررت امام صادق )ع( در ادامه می ُسَك  َناَزَعت  ء   ِإَلی َنف  با تتو اگر نفست « َذِلَك  ِمن   َشي 
کنی و به دنبال آنهتا عالم ن اه نمیهای ت چرا به زیبایی ها توجه نکن و ت به تعبیریرفنزاع کرد که به این ح

َلم  »ی، دونمی هِ  َرُسوَل  نَّ أَ  َفاع  ی َاللَّ هُ  َصلَّ هِ  َاللَّ ِعیَر  ُقوُتهُ  َکاَن  آِلهِ  َو  َعَلی  َواهُ  َو  َالشَّ َر  َحل  م  َعَف  َوُقوُدهُ  َو  َالتَّ اگتر « َالسَّ
بتود و حلتوا و « جوی رترک نشتده») (، بیاد بیاور که غذای ریامبر اکرم هایی کرد،نفست چنین وسوسه

احتماال در آن )«. کرد از نخل خرما بودنه استفاده میی گرمای خابراشیرینی ایشان، خرما بود، چوبی که 
)ع( ده حررت نوح( یا در روایت آمه استبرای گرمایش، چوب خرما بود هیزمدوران رایین ترین سطح از 

طور بیش از هزار سال عمر کرد اما برای خود خانه نساخت. گرچه کسی توقع ندارد مردم و مؤمنین نیز این
زندگی قطتب عتالم امکتان یعنتی حرترت  اما به تعبیر امام صادق )ع( باید به این وضعیِت  ،کنندزندگی 

. و در حد وسع، زندگی جمعی را بر اساس آن تنظتیم نمتود رسول اکرم ) ( و دی ر انبیا و اولیا ن اه کرد
هتا و ها و نهادازمانتوان کتل نظتام ادارات و ستنمیها، منحصرا توصیه به افراد نیست زیرا البته این توصیه

حستد  محتیط جامعته را بتاها را براساس ال وی درآمد و ال وی مصرف طبقتاتی تنظتیم نمتود و کارخانه
د کته هتوای سسس با خواندن این آیات و روایات، به افراد توصیه کرداد و  ررورش رزیدن به جای اه باالترو

  ز خودت ن اه نکن و به وضعیت درآمد و مصرف باالتر ا نفس خود را کنترل کن

ستت قاتی درآمد و مصرف متنفر بوده و هی طبوجدان الهی و انقالبی مردم ایران نیز از این فاصله البته
معاونین آنها و نمایندگان مجلس لذا اوایل انقالب و در دوران نخست وزیری شهید رجایی، حقوق وزرا و 

نی که مسئولیت باالتری دارند قرار نیست در نظام اسالمی کسا کاهشی در حدود شش هفتم داشت. یعنی
مدیران و مسئولین جامعه اسالمی، برای قدرت اسالم و جلوگیری از زیرا  حقوق بیشتری نیز دریافت نمایند
کندن از دل سطح از زهد انقالبی را دارا باشند و با الترین اب باید و لذا اندتسلط کفر، حکومت تشکیل داده
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جمهتوری استالمی، و تثبیت . البته بعد از جنگ تحمیلی زرگ را در خود بسرورندهای بدنیا توانایی ریسک
هتای علمیته و هو از طترف حوز علمتی بتودیم هتایوقتی درصدد اداره کشور براساس قواعتد و چارچوب

های انقتالب ارائته نشتد، و اساستا ایتن امتور را ها نیز قواعد و چارچوب علمِی متناسب با آرماندانش اه
ها و قواعد علمی جهان رفتیم؛ یکی از ایتن بو مشترک بین اسالم و کفر دانستیم، به سراغ چارچوعقالیی 

 ررداخت حقوق و مزایا بود که وارد جامعه اسالمی شد.هماهنگ قواعد جهانی در کیفیت اداره، نظام 

احتان ایتن کنند که طرالله عالمه سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی در خاطرات خود نقل میمرحوم آیت
های دینی به قم آمدند و از بسیاری علما نظتر وقتی برای مشورت« حقوق و مزایاررداخت نظام هماهنگ »

های لتذا در فقتدان متدل«. استت این امور، مربوط بته عقتال و تجتارب بشتری»، آقایان گفتند: ندخواست
نتی هترکس بته مستئولیت جای زیِن برآمده از دین، به همان عرف جهانی برای نظام حقوق عمل شتد؛ یع

هتایی . براین اساس، ردید آمدن چالشحقوق و مزایای بیشتری دریافت نمایدباید باالتری منصوب بشود 
وقتتی چنتین مبنتایی  ول جهانی بسیار طبیعتی استت و، براساس عرف متدا«های نجومیحقوق»همانند 

گیری ایتن ق باالتری داشته باشد، شتکلمزایا و رفاه و حقو باید دبه مسند باالتر برسرذیرفته شد که هرکس 
های نجومی در ایران، در ردیده حقوق»ممکن گفته بشود:  ها، امری قهری برای این مبنا خواهد بود.ردیده

 چنین وضعیتیکنند، میلی اتفاقا در کشورهای غربی که به مدل توسعه عمل بخش دولتی صورت گرفت و
گفت: در کشورهایی که ال وی توسعه در جریان است محتور  در راسخ باید« در بخش دولتی وجود ندارد

گتذار بختش های اقتصادی، در دست بخش خصوصی بتوده و بختش دولتتی، بته عنتوان خدمتفعالیت
شود لذا شکاف و فاصله شتدید در ال توی درآمتد و ال توی مصترف، در بختش خصوصی محسوب می

د و اشتغال در آن کشورها، بختش خصوصتی محور اقتصا خصوصی آنها جریان دارد؛ نه در بخش دولتی.
 کننتد.است و لذا اتفاقا  اکثریت مردم در همین فرای فاصله طبقاتی در درآمد و مصرف ررورش ریتدا می

اما چون بخش خصوصی )به تعاریف جهانی( در کشور ما شکل ن رفتته و محتور اقتصتاد متا در دستت 
های بتزرگ د و ال وی مصرف مدیران شترکتاز همان وضعیت ال وی درآمبخش دولتی است، انعکاسی 

  متر( در بین مدیران بخش دولتی ما ایجاد شده است.)هرچند بسیار کجهانی، 

های گذشته نیز مطرح شد که در آمار ارائه شده توسط اتحادیه کارگران امریکا آمده بود: در مباحث سال
تفتاوت در فاصتله کتارگران استت.  برابر حقوق 340های بزرگ امریکایی، های شرکتحقوق مدیر عامل

رآمتدی وجتود درآمدی به این حد است  بیان شد در دوران قبل از رنسانس، نهایتا شش یتا هفتت طبقته د



9 
 

مهتد تمتدن و  ا بته عنتوانریک؛ اما امروزه در امو... لشکریان و درباریان موبدان، دهقانان، دبیران، داشت:
وم نیست که چندین طبقه در بین ایتن کتارگران و متدیران آوری وجود دارد و معل، چنین تفاوت حیرترفاه

یی به قدری باال )ماهیانته حتدود سته هتزار دالر بترای   تازه حقوق کارگران امریکاعامل شکل گرفته است
هایی امریکتا ختط تولیتد ختود را در کشتورهای دی تر شترکت کارگران بخش خدمات( است کته برختی

ان بین مدیرتا مبلغ کمتری برای دستمزد کارگر ررداخت شود. گرچه باید فاصله درآمدی  کننداندازی میراه
زیرا امریکتا متدعی محوریتت در مقایسه کرد  هم با کارگر هندی و یا چینی را امریکایی هایعامل شرکت

در دستت نظام اقتصاد جهانی است و بیشترین تاثیر در بازار سرمایه و بتازار کتار و....در ستطح جهتان را 
روزی یک دالر یا به اندازه روزی یک وعده غذای گرم حقتوق دریافتت  دارد. کارگران چینی و هندی بعرا  

هتزار رقتم ستی و چهتار  میان آنها با مدیران عامتل امریکتایی، در این صورت، فاصله طبقاتیکنند که می
 را نشان می دهد  برابری 

ی در جوامع و طراحی این نحوه اختالف رتانسیل در دنیتا، بنداین نوع طبقه غیر از این است که حال آیا
مؤمن، حسد نتدارد بلکته غبطته دارد و » ؟  در روایات آمده است کهکامال  تناسب دارد با اقامه خلق حسد

 شتده، داده دی تری بته آنده همانند نعمتی داشتن یعنی آرزوی« طهغب». «منافق، حسد دارد و غبطه ندارد
 از دی تری ا در حستد، آرزوی گترفتن آن نعمتتام .دیباش دی ری از آن و سلب بودیبه فکر نا آنکه بدون
عنوان وصف مؤمن نام برده شده،  دارد و این صفت منافق است. حال همین غطبه که در روایات، به وجود

حتدیث قدستی کته امتام . به طور نمونته در در برخی موارد تخصی  خورده و مورد نهی قرار گرفته است
ِبط   ال: »5فرمایدمی )ع( اند، خداوند به حررت موسی( نقل کردهصادق )ع َرةِ  َأَحدا   َتغ  َماِل  ِبَکث  بختاطر « َال 

ها امری مستحسن معرفی یعنی گرچه غبطه به نعمت غبطه نخور. به او کثرت ثروت و زیادی اموال کسی،
الت نهی شده و این در حتالی استت شده اما غبطه به رول و درآمد و اموال دی ران استثناء شده و از این ح
ه حسد نستبت بته آنهتا را بته کند بلککه مدل اداره متداول در جهان، نه تنها غبطه به این امور را ترویج می

اگر این مدل با ادعای اشتراک بتین کفتر و استالم وارد جامعته استالمی هم انی تبدیل کرده است. امری 
 نخواهتد شتد؟ وصف یک جامعته  مورد مذمت قرار گرفته،ت ایای که در رواتمام این اخالق رذیله ،شود

ات موضتوع توجه نشود، تطبیق آیات و روایت بتههای توسعه مدل در دهیبری و فرماننظام فرمان وقتی به
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 درستتهتای ناتطبیق روطه سیاستی نیتزطور که در مشتهمانیا  ی انجام خواهد شد؟ درست به اداره کشور
شد، با خطرات بزرگی در مشتروطه اقتصتادی  باعث آن حوادث جبران نارذیر احکام به موضوعات نوین،

حستد از طریتق طبقتاتی کتردن  جه این بشوند که چ ونهبنابراین اگر فقها و علما متو روبرو خواهیم شد؟ 
 تویی را در جریتان چنتین ال شود، هتیچ یتکتبدیل می وصف جامعه به و ال وی مصرف، ال وی درآمد

علت  آن را امری عقالئی و مشترک بین کفر و اسالم نخواهند دانست. و ا نخواهند کردجامعه اسالمی امر
 ، عتدم تحلیتل صتحیح از ایتنهتای علمیتهبخش اعظتم علمتاء و حوزه گیری از طرفخأل چنین موضع

اال در حکتم حستد و حتر  هتیچ شتک و  استت وشناستی نق  بزرگ در موضوع و های عینیمصداق
نفتی ستلطه »و حکم « استبداد و ظلم»طور که در نهرت مشروطه نیز حکم ماناختالفی وجود ندارد. ه

این احکام بر مصادیق ریدیده و جدید بود. نتیجه  مشخ  بود اما اختالف بر سر تطبیق« کفر بر مسلمین
ایرانیتان  ،حررت امتام که سال 70شد تا بعد از  در ایران بر اسالمسلطه کفر  اختالف نیز آغاز دوران این

 نجات داد. نشاندگان کفارو دست را از سلطه کفر سلمانم

 رستو  هتا واراده بنتدی بتر استاس قتدرتامتا طبقهوجتود دارد « طبقتات»البته در جامعه ایمانی نیز 
تر و با نظام کفر و نفتاق قتوی در مقابلهافراد هر چه  باالتر باشد یعنی هر چه درجات ایمانی هاست.ایمان

و مستئولیت بتاالتر نته تنهتا  طبقتهکنند که ایتن و مسئولیت باالتری را دریافت میرست  کارآمدتر باشند،
بلکه به دلیل درگیری دائمی بین حق و باطل، ریسک جانی و مالی باالتری را  ،ندارد منفعت مادی بیشتری

رف ال توی مصت ، هرچه طبقه مدیریتی باالتر رود، قتدرت خریتد ومادی . اما در مدل ادارهآورددر ری می
بتا طبقتاتی  ،افتزونمتنتوع و روز کاالهتاِی  به های متراکم شده از تحریکحر  . زیراشودافراد بیشتر می

ورزیدن ایجاد هّم و غم دائمی و حسد و سسس با  شوند رام باید و ال وی مصرف، ابتدا کردن ال وی درآمد
لتذا بتا ایجتاد چنتین  .راه بیاورندبه همی فعالیت با کیفیت اقتصادی به طبقه باالتر، تحریک اجتماعی برا

دهند و بر این اساس، توصیه به تغییر می آن را تدریجا   بسترهای ررورشی، در نیات مردم نیز تصرف کرده و
الهی، عمال محقق نخواهد شد. در جلسات قبل نیتز روایتات استفاده از این نظامات باطل با قصد و نیت 

رِ  ُسَنِن »آن بیان شد که وقتی  َجو  ُط »: کنتدمی هتا را ُکنتددر جامعه حاکم باشد همته قلتوب و نیت« َال   َلُتَثتبِّ
ُقُلوَب  محیط اجتماعی و بسترهای ررورشی آن که توسط دست اه و افراد بسیار کمی هستند که بتوانند از « َال 

ن   َقِلیال   ِإالَّ »خارج شوند:  تمالبه س، شده جور ایجاد هُ  َعَصَم  ِممَّ رستد شتارع مقتدس میبه نظر  لذا «.َاللَّ
بندی و تعریف اعتبار و منزلت اجتماعی در جامعه استالمی در نظتر گرفتته و های دی ری را برای طبقهراه
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مثال توصیه شده تا در امور معنوی به ما فتوق و درجتات بتاالتر ن تاه کنتیم و همتواره احستاس تقصتیر و 
ت ستف و غبطته بختوریم کته  طتور نمونته، بدهکاری نسبت به خدای متعال و اولیاء دین داشته باشیم. به

ی بسیاری برای ررچم اسالم و امتام حستین)ع( ریتدا ی ایمانی، توفیق انجام فداکارهامراتب باالصاحبان 
ها، در جامعه ما و در باالترین ستطح جریتان دارد و . این جنس از ان یزهنصیب ما نشده استاند که کرده

 هتانامتناستب بتا ایتن ان یزه یهاما چون بر ماشین مدل ادار نیست. و شعار اموری انتزاعی یا آرزو و خیال
فقتط  وجتود نتدارد و شتوری امتور کدر همه های الهیری برای حرکت ررشتاب ان یزهایم، بستسوار شده

. البته همین مطلتب نیتز از شکل گرفته استها محیط محدودی برای تحرک و به نتیجه رسیدن این ان یزه
های حتوزه و دانشت اه در تولیتد بستترها و ال وهتای کاریرغم کمالمی است که علیعظمت انقالب اس

توانستته محیطتی  اده از ال وهتای متتداول توستعه،های الهی و اضطرار علمی در استتفمتناسب با ان یزه
تتا انقتالب و  کنتد در جامعته ایجتاد های الهی و مجاهدانتهان یزه کوچک و محدود، برای تحرک هرچند
 انقالبی زنده بماند. اخالق

تنظتیم « زهد انقالبتی»بنابراین در نظام اسالمی ال وی درآمد و ال وی مصرف مدیران ارشد، براساس 
. اگر دنیا کمتر خواهد شد شان ازمندیبهرهرسند شود یعنی هر چه افراد به مراتب مدیریتی باالتری میمی

شتود. زیترا ریشته ریتی کشتور ستالم میاین وضعیت، مبنای مدیریت نظتام استالمی شتود فرتای متدی
گردد که برای جای اه باالتر متدیریتی، ای برمیها در مدیران، به نظام اداریها و ناراکییها و دزداختالس

بته شتیده شتود، بترای دستتیابی چ مندی از دنیاین بهرهوقتی لذت ا دی بیشتر از دنیا را تنظیم نمود.منبهره
لیت بتاالتری ارتقتا هرچه به مسئو مدیر د زد. اما اگرن، دست به هر ناراکی خواهبیشتر و باالتر از آنسطح 

اش از رفاه کمتر شود، دی ر مسابقه بترای حتذف رقبتا و تصتاحب صتندلی متدیریت مندیبهره ریدا کند،
و تعتداد قابتل تتوجهی از  د شد و اخالق چارلوسی و تملق در ادارات به انزوا خواهتد رفتتمعنا خواهبی

این مطالب شعار و رؤیا نیست  البته. دی ر به سراغ مناصب مدیریتی نخواهند رفت ،ی دنیا و لذات آناهال
و ببرد. اما بعتدها ایتن بلکه در ابتدای انقالب همین اخالق توانست جنگ را مدیریت کند و انقالب را جل

ختالف عترف »ماننتد  های کارشناستیاخالق متداول در ابتدای انقالب و جنگ  با توجیهات و استدالل
کنتار گذاشتته شتده و « و تتالش و...هتا بترای کتار قالئی بتودن، کتم شتدن ان یزهمتداول جهانی، غیر ُع 

« تولیتد متدل جتای زین»در ستطح  نیز به دفاع منطقی و عقالنی از این تجربته علمی کشور هایهدست ا
ارشد رایین باشد، متخصصتینی کته  اگر حقوق مدیران و کارشناسان»: . از جمله اینکه گفته شدنسرداختند
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ای ، ان یزهو از مزایای مادی آن بهره ببرند یک عمر تالش کردند تا به این مراتب علمی و کارشناسی برسند
امور تخصصی و  لذا کشور برای مدیریت شوند واز کشور خارج می کنند وبرای ماندن در کشور ریدا نمی

لذا فرای ال وی درآمتدی کته انقتالب ایجتاد  .«خواهد شد، با خأل کارشناس و متخص  مواجهه فّنی
براساس ال وهای مدیریتی جهان تغییر ریدا کترد. در « حقوق و مزایا ررداخت نظام هماهنگ»کرده بود به 

در عمل شکست خورد و باز یادآور این عبرت شد که با « زهد انقالبی»نتیجه، مقید کردن ال وی توسعه به 
مشکالت حتل نخواهتد شتد و بعتد از  ،ای اجتماعی به احکام و اخالق فردیبسترهمقید کردن ابزارها و 

های الهتی کته ایتده و دی ر نهرتتبست خواهد رسید. همانند دوران مشروطه سیاسی دوران کوتاه به بن
احکام اسالم بود اما منش  تقستیم قتدرت و چتارچوب نظتام سیاستی را هتدف به  آنها، مقید کردن قوانین

با از بین بردن فقط و انقالب اسالمی  های قبل از انقالب دچار عدم توفیق شدندهرتهمه ن لذان رفتند و 
برای حاکمیت  علمی و عملی اساس حاکمیت کفر و قبول مسئولیت ضربه به و نظام سیاسی موجود ریشه

 اسالمی، توانست به اهداف خود برسد.

و آن را از حکومت بر سرنوشت زنتدگی و معتاش  امروز نیز باید با اصل این مدل اداره مادی درگیر شد
در را جای زین نمتود. البتته در گتام اول و های دینی و انقالبی مردم حذف کرد و ال وی متناسب با ارزش

نظتام باشتد، کارشتناس  متورد نیتاز موقتت مکن است در بعری از امور ریدیتده کتهشروع این تحول، م
نداشته باشیم لذا اضطرارا  و به صورت موردی اجازه حقوق بتا متخص  و متعهد با ال وی درآمد زاهدانه 

د بتود از کارشناسانی خواه تقویت و حمایت ر این موارد نیز اولویت باگرچه د شود.ال وی قبلی داده می
توانستت کته ظتاهرا تنهتا متخصصتی بتود کته می . هماننتد شتهید شتهریاریمن و انقالبی هستندؤکه م
ایتن شتهید بزرگتوار  اما ؛شدکرد، به او داده میهر دستمزدی طلب می باید و لذا سازی را انجام دهدغنی

چنین کتار بزرگتی را انجتام داد. از ایتن رو،  و بر اساس زهد انقالبی، داشت مادیبدون هیچ توقع و چشم
ها را طوری تنظیم نماییم که متخصصتین متا هماننتد ایتن شتهید اهدانش  نظام اداری و علمی باید فرای

محور، نظتام حقتوق و های مادی و متدرکنه این که به دلیل ان یزه عزیز، با زهد انقالبی ررورش ریدا کنند
عناصتر و ایتن روحیتات جهتادی و انقالبتی در ایتن امتروز نیتز  مزایا را به تبعیت از آن وادار کنتیم. البتته

در حتل مشتکالت اصتلی رکت برای مشا نکه بسترهای متناسببسیار زیاد است اما به علت ای هادانش اه
هتا منحصتر بته اردوهتای ، حرور این ان یزهیا چنین بستری به دی ر عناصر سسرده شده نظام وجود ندارد

وهتای البته ایتن ارد ی محروم شده است.طقهجهادی برای ساخت مدرسه یا مسجد یا درمان اه در یک من
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تعریف اردوهای  اندازه بسنده کرد بلکه بایداست اما نباید به این  بسیار شریف و ارزشمندی کار جهادی،
قتوق و که با اخالق مادی و حکنار متخصصینی  این دانشجویان و اساتید انقالبی در جهادی را ارتقا داد و

با متدیریت امتور  هدانه،تا به صورت جهادی و با ال وی درآمد زا قرار گیرند ،باال ررورش یافته اند یمزایا
امروزه اساسا اردوی جهادی برای این قشر، باید این نوع کارها باشد.  د.آشنا شون ریدیده و حساس تدریجا  

رایین )کته فقتط امتور و با درآمد باال با کیفیت خدمت به نظام اسالمی آمادگی  هستند که بسیاری از افراد
ب و جای تاه و بری و نحوه تعیتین مناصتدهی و فرماناما نظام فرمانود را اداره کنند( دارند زندگی ساده خ

 گیرد.کند و بستری برای حرکت آنها در نظر نمیمنزلت اجتماعی و اداری از آنها سلب اختیار می

این است که اساسا  اگر محیط تنوع و حر  نسبت به کاالها ت  فوق نکته دی ر در رد استدالل معروف
 گتذاریات و واردات، هدفمتوقف شود و بتا تغییتر در بافتت صتادرت که در جلسات قبل به آن اشاره شد 

لذت بردن از دنیا با دستیابی به سطح بعدی رفتاه مطترح  های کالن نظام در این زمینه دگرگون شود،برنامه
نیست تا به حقوق و درآمد باال برای ت مین آن نحوه زندگی نیازمند باشند. لذا تحصیل به ان یزه درآمد باال 

رتس وقتتی ریشته  صصین نیز به تتدریج ترتعیف خواهتد شتد.و عادت به دستمزد آندنانی در میان متخ
بسیاری از این مشکالت اخالقی در نظام مدیریتی حتل  ،)تحری  جامعه به سطح بعدی رفاه( حل شود

 .خواهد شد

نی های سن یبه این مسائل اساسی، باعث ضربه)ع(  عدم توجه علما، مؤمنین و محبین امام حسین اما 
در حالی که بستیاری  و امالک نجومی. ی نجومیهامانند ماجرای حقوق شودبه حیثیت نظام اسالمی می

از خیلی  ی حررت امام و مقام معظم رهبری،به تبع فرهنگ زندگی زاهدانهجمهوری اسالمی از مسئولین 
باعث بدنام شدن همته متدیران و مستئولین  کنند ولی چنان قرایاییای مادی چشم روشی میهمندیبهره

شتود کته می سؤال رفته و این تهمت مطترح ساله انقالب زیر 40شود و متاسفانه آبروی می مینظام اسال
های غافل از اینکه ریشه حقوق«  یک نوع ظاهرسازی ریاکارانه استرهبران و مدیران انقالب، فقط  زهد»

شود؛ یعنتی میریخته  ه کشورهاادارگردد که در ماشین سوخت و بنزینی برمی ها و... بهسنجومی و اختال
 ایحاد حر  و حسد در ال وی درآمد و ال وی مصرف جامعه 
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ا»فرماید: خداوند در قرآن کریم نسبت به حررت داود )ع( می َحِدیَد  َلهُ  َأَلَنّ ستخت  (؛ آهن10سب  «)ال 
خداونتد بته حرترت کته  6نقل شدهصادق )ع( از امام  حدیث قدسی، را برای او نرم کردیم. در این رابطه

ُکُل  أّنَك  لوال الَعبُد  ِنعَم  َك إنَّ »فرمود:  داود تو بنده ختوبی  ای داود، «و ال َتعَمُل ِبَیِدَك شیئا الماِل  َبیِت  ِمن َت 
با  )ع( حررت داود .کردید و کار خودت ارتزاق میالمال نبود و از دستمزاگر محل رزق تو از بیت هستی

شد رضایت خداوند متعتال در ایتن ُبعتد از  متوجه؛ یعنی همین که شنیدن این مطلب چهل روز گریه کرد
 ی از آنخبتربیبته دلیتل  ،در این موضوع الهی نکردن او به خواستکه عملزندگی او ت مین نشده و با این

)ع( و م حستینامتا ای مثل کسب رضتایتوزه نیز ان یزهد. امربود، چهل روز دچار حالت حزن و بکاء ش
حال اگر مومنین متوجه بشتوند کته  ؛اندازدشور حسینی در کشور به راه می، این همه ابراز ارادت به ایشان

و بتر مطالبته راه جتای زین متمرکتز  اطهار )ع( نیستاین نظام مدیریتی مورد رضایت خدای متعال و ائمه
عشتق اعجتاز شتور و رستد تواند این وضعیت را اصالح کند؟  به نظتر می، همین شور حسینی نمیشوند

و... در مقایسه با  ی مریضشفا د واال اموری مانند تواند چنین مسائلی را حل کنت که میاین اسحسینی 
را دارد؛ شتور شور حسینی قدرت حل امتراض اجتمتاعی  است. ، امری عادیرگواراناین بز دی ر کرامات

دیل شوند را بته اختالق الهتی تبتای که منش  تحریک و تحرک جوامع میهای رذیلهقتواند خلحسینی می
و  نماید. عظمت خون امام حسین )ع( این است که توانست امت ریامبر ) ( از غلطیتدن در کفتر جلتی

رعایت ظواهر اسالم برگرداند. بنابراین عشق به امام حستین )ع( قتدرت  ررستی حسی نجات دهد و بهبت
به خداونتد و حل مسائل بزرگ اجتماعی و تاریخی بشریت را دارد. همانند حررت داود که چنان عشقی 

. حتال بته گریته و انابته افتتاد رت حق، چهتل روزاز طرف حر« لوال»خشنودی او دارد که با شنیدن یک 
توانند با تغییر در ال وی درآمد و ال وی مصرف نظام محبین امام حسین )ع( برای رضایت حررت، نمی

م و مملکتت امتام حستین )ع( خود و با بیشتر کردن فعالیت و کار جهادی، باعث باالتر رفتن قدرت اسال
اب و حس دور شدن از امام حسین)ع( باعث اضطر برخالف دوری از لذات دنیا، رسدبه نظر میبشوند؟  

حررت  ها بتوان به آنبا حل این چالششود تا و حرکت شدیدتر می شود بلکه منش  عزم و ارادهتوقف نمی
ور ما بزرگترین دارایی و سرمایه نقد برای حل و شور حسینی در کشهای جهادی روحیه . رسدتر شنزدیک

 .مشکالت کشور است

                                                           

  .74، صفحه5. الکافي، جلد6
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در ادامه این حدیث قدسی آمده است: بعد از چهل روز انابه و گریه حررت داود )ع(، خداوند متعال 
َحی»به آهن دستور داد تا برای داود نرم شود:  هُ  َفَ و  َحِدیِد  ِإَلی َجلَّ  َو  َعزَّ  َاللَّ در روایت «. َداُودَ  ِديِلَعب   ِلن   َأن   َال 

خواهد با شده بود تا حررت هر ابزاری می در دست آن حررت نرم دی ری آمده است آهن، همانند شمع
ساخت. یعنتی حرترت بته جتای سسس حررت داود هر روز با این آهن نرم شده، یک زره میاو بسازد. 

تر استفاده کند، ابزار جن ی درست راحت اینکه از این قدرت برای رفاه بیشتر و تنوع دادن کاالها و زندگی
کرد تا صرف جن یدن با دشمنان خداوند شود. به همین دلیل است که در جلسه قبتل بیتان شتد منشت  می

ایجاد قدرت بیشتر در مقابل دشتمنان استالم و ایثتار و انستجام بیشتتر در درون »تکامل در نظام اسالمی 
نیازمند کاالها و ابزارهای جدیدی نیز هست. رس اینکه گفتته  گذاری،باشد که البته این هدفمی« جامعه

شد سطح بعدی رفاه در مصرف عمومی متوقف شود به معنای نفی بهینه و تکامل در کاالها نیست بلکه به 
اند. لذا اگر روابط انسانی جدیدی معنای توقف سطح بعدی کاالهایی است که برای دنیاررستی تولید شده

. به زندرا رقم می جدیدتری تولیدات وشود می ب با خداررستی نیز هرروز بهینهی متناسایجاد شود کاالها
را رقتم خواهتد زد روابتط انستانی استت کته  و تولیتد کاالهتا عبارت دی ر، آنده استراتژی صنعت کشور

 ده کتهمدر ادامه روایت آ. ر و انسجام بیشتر در درون شکل گرفته باشدبراساس شدت درگیری با کفر و ایثا
درهتم  1000ستاخت و ستسس بته قیمتت حررت داود شروع به ساخت زره کرد و هتر روز یتک زره می

یَن  َو  َثاَلَثِماَئة   َفَعِمَل »نقدر این کار را ادامه داد تا اینکه آ فروخت.می عا   ِستِّ یَن  َو  ِبَثاَلِثِماَئة   َفَباَعَها ِدر  فا   ِستِّ  َو  َأل 
َنی َتغ  ِت  َعن   ِاس   و کترد، کستب درآمد درهم هزار شصت و سیصد و ساخت زره شصت و َماِل؛ سیصدَال   َبی 

 «.شد نیازبی المال بیت مصرف از ترتیب بدین

توانیم هتم در شتغل رسد و نمیبه رای انبیاء و اوصیاء نمی ظرفیت ما غیر معصومین، درست است که 
امترار  ،َیدی مشغول شویم و از درآمد آن خود فعالیت شدید داشته باشیم و هم در کنار آن، به کار عملی و

تتوانیم اما می المال نداریم؛معاش کنیم و در هر صورت توانایی انقطاع از حقوق و دستمزد و استفاده بیت
های دولتی و نهادهتای انقالبتی تغییتر ها و شرکتشیب نظام ررداخت حقوق و مزایا را حداقل در سازمان

تری فت حقوقش تفاوت نکند و حتی کمتر دریافت کرده و زندگی زاهدانتهدهیم و هرکس به مقام باالتری ر
که عالقه به این نتوع کتار  و فداکار بسیاری از افراد کارآمد و مؤمن ،داشته باشد. اگر این اتفاق عملی شود

ها و شتهوات دنیتا در جلتوی چشتم عظمت لذتشوند و وارد عرصه مدیریت کالن نظام می ،کردن دارند
ها را دوست دارند. شود. و مردم ایران حقیقتا این تحقیرها و شکستن این عظمتیر و شکسته میمردم تحق
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دانند. متردم ایتران تت مین رفتاه را بته قیتد زنتدگی چون این نوع زندگی را شبیه زندگی امام حسین )ع( می
شتدت  هتای نجتومی بتههتا و حقوقتالسهتا، اختبعیض در این صورت است کهحسینی دوست دارند. 
 .ها برای مردم معنادار خواهد شدمشکالت و نارسایی تحملو  کاهش ریدا خواهد کرد

در طبتق روایتات، حررت داود یا حررت نوح )که  به مدیران کشور زندگی شبیه توقع ندارد لذا کسی
تتوان توقتع داشتت کته هماننتد داشته باشند اما می برای خودش نساخت( ایکل عمر طوالنی خود خانه

المتال کته از بیت فرماندهان دفاع مقدس ذکتر شتده دفاع مقدس زندگی کنند. در خاطرات یکی ازان دور
د برای مخارج ضروری زندگی خود از رولی برداشتت کنتد کته یکشگرفت و حتی خجالت میحقوق نمی

نواده خود رزمندگان در صندوقی گذاشته بودند تا هرکس نیاز دارد استفاده نماید. لذا برای ت مین معاش خا
هی، یتک بتاب قبل از فرماند کهآن زندگی خود را ت مین کند. عالوه بر این کرد تا با فروشبافی میجوراب

هایی بتوده کته کتارآیی ختودش را هتم . این امور واقعیتمخارج انقالب فروخته بود برای ی خود رامغازه
متاده آشنیدن مصائب امام حستین )ع(  های محبین اهل بیت )ع( باقلبامروز نیز وقتی  نشان داده است.

یا اخالق رذیله شخصتی اکتفتا ترک گناهان فردی  ، نباید منابر به تاکید بردشوباالترین سطح فداکاری می
های اداره مادی )که اقامته اختالق رذیلته اجتمتاعی ور شدن به مدلها را برای حملهان یزه کنند بلکه باید

تتوان تغییترات جتدی ایجتاد قطعا ت همانند دوران دفاع مقدس ت می بسیج کرد که در این صورت کند(می
د. کمتا بتوقطعی خواهد  امری «مشروطه اقتصادی»های سن یِن در غیر این صورت، ررداخت هزینه کرد.

نارضایتی اقتصادی مردم نستبت  جرأت دشمن بر ترور حاج قاسم سلیمانی نیز رسد علتبه نظر میاینکه 
امریکتا را  و منجر شد 98و آبان  96د که تداوم آن در سالهای اخیر به حوادث دی مشکالت معیشتی بو به

امیدوار کرد که رشتوانه مردمی نظام ترعیف شده و لذا این طور ارزیابی کرد که در موضع قدرت قرار دارد 
له الدرست است که ستر شتیخ فرتل تواند به چنین ریسکی دست بزند و راسخ درخوری نبیند. البتهو می

را  نظام ایو منطقه نظامی و امنیتی عنصرمهمترین و  و بزرگترین وزنه دار نرفت اما سردار او نوری زمان بر
 .به خاک و خون کشیدند


