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َو  ــٍد  ُمَحمَّ َعَلــى  »الَلُّهــمَّ َصــِلّ 
ــْن  ــا مِ ــْرآِن َخلَّتَنَ ــْر بِالُْق ِــهِ َو اْجبُ آل
ــهِ  ِ ــا ب ــْق إِلَيْنَ ــَاِق َو ُس ــَدمِ اْلِْم َع
َرَغــَد الَْعيْــِش َو ِخْصــَب َســَعةِ 
َرائِــَب  الَضّ الْْرَزاِق َو َجنِّبْنَــا بِــهِ 
الَْمْذُموَمــَة َو َمَدانِــَي الْْخــَاِق َو 
ــرِ  ةِ الُْكْف ــوَّ ــْن ُه ــهِ مِ ِ ــا ب اْعِصْمنَ
ــوَن  ــى يَُك ــاِق َحتَّ ــي النَِّف َو َدَواعِ
ــَك  ِ ــى رِْضَوان ــةِ إِلَ ــي الْقِيَاَم ِ ــا ف لَنَ
نْيَــا  َو ِجنَانـِـَك َقائـِـداً َو لَنَــا فـِـي الُدّ
ي ُحــُدودَِك  ــِدّ َعــْن ُســْخِطَك َو تََع
َذائِــداً، َو لَِمــا عِنْــَدَك بِتَْحلِيــِل 
ــِم َحَرامِــهِ َشــاهِداً«. ـِـهِ َو تَْحرِي َحَال

گــزارش  ســخن،  موضــوع 
مضامیــن چهــل و دومیــن دعــای 
ســجادیه  مبارکــه ی  صحیفــه ی 
ــیدیم. ــه رس ــن جمل ــه ای ــه ب ــود ک ب

امــام در ایــن بخــش از دعــای نورانی 
ــا،  ــت اولی ــل والی ــه ذی ــا تمســک ب ب
محمــد و آل محمــد )علیهــم الســام(، و مدد 
ــدی  ــان و بهره من ــن آن ــن از باط گرفت
ــت و  از شــفاعت و وســاطت و هدای

راهنمایــی آنــان در بهره بــرداری از 
ــرای  ــم ب ــرآن کری ــر ق ــن و ظاه باط
باطــن و ظاهــر مجتمــع  اصــاح 
ــوات  ــد. صل بشــری اســتمداد می طلب
ــت. ــا اس ــن معن ــه همی ــا ب در اینج

عبــارت  درخواست شــده  مطلــب 
امــور  اصــاح   )۱ از:  اســت 
امــور  اصــاح   )۲ اقتصــادی، 
اخاقــی، ۳( اصــاح امــور اعتقــادی.

فقر، نابودکننده ی دین و دنیا 
تعبیــر »َواْجبُــْر« بــه معنــای »اصلـِـح« 
و  کــم  و  شــکاف ها  اســت. 
کاســتی ها و ســختی های اقتصــادی 
را کــه مربــوط بــه فقــر و تنگنــای در 
رزق می باشــد، بــرای مــا اصــاح 
کــن. اصــاح آن هــم بــه ایــن اســت 
ــب و واســع  کــه رزقــی حــال و طیّ
بــرای مــا فراهــم شــود کــه پاکیــزه و 
ــن همــان  ــر و وســیع باشــد. ای دلپذی
برکــت و وســعتی اســت کــه در 
ــاده شــده اســت. حضــرت  روزی نه
می فرماینــد بــه برکــت قــرآن، وضــع 
و  کــن  اصــاح  را  مــا  اقتصــادی 
ــن و  ــر ک ــکاف ها را پ ــا و ش تنگنا ه
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ــعت  ــن و وس ــران ک ــا را جب کمبود ه
و برخــورداری بــرای مــا فراهــم آور. 
ایــن درخواســت اول حضرت اســت.

ــراخ  ــای ف ــه معن ــاد )ب ــر در اقتص فق
معیشــت،  محــور  در  و  خــود( 
و  اســت  زمین گیــر  و  بازدارنــده 
توفیــق را می گیــرد. هــم زندگــی 
را  طبیعــی  برخورداری هــای  و 
کــه  می کنــد  تلــخ  انســان  بــر 
ممکــن اســت کمــی تــا قســمتی 
قابــل تحمــل باشــد، و هــم بــه 
ــی  ــه ناکام ــر ب ــادی منج ــل زی دالی
می شــود؛  معنــوی  حوزه هــای  در 
یعنــی بــه اخــاق و اعتقــادات لطمــه 
و آســیب می زنــد. از ایــن جهــت 
چــه فقــر در زندگــی شــخصی و 
تنگنــا در  نــاداری و  چــه فقــر و 
زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی )کــه 
ســخت تر اســت(، وجهــه ی تاریکــی 
اســت کــه خــدای متعــال بــرای 
ــن  ــواده ی مؤم ــن و خان ــان مؤم انس
ــن نخواســته اســت.  و جامعــه ی مؤم
فقــر در زندگــی شــخص یــا خانــواده 
یــا جامعــه، مصیبتــی اســت کــه خــود 
آدم هــا بــه ســر خودشــان آورده انــد و 
نکبتــی اســت کــه حاصــل ناشــکری 
در برابــر نعمت هــا اســت. وقتــی 

ــد، نعمــت  انســان شــکر نعمــت نکن
از  یکــی  و  می شــود  گرفتــه  او  از 
ــود را  ــکری، خ ــه ناش ــی ک بخش های
ــد، در حــوزه ی  خــوب نشــان می ده
ــادی  ــث مب ــن بح ــت. ای ــاد اس اقتص
کــه  دارد  تفاصیلــی  و  مقدمــات  و 
محــل آن جلســه ی مــا نیســت. فقــط 
 خواســتم عــرض کنــم خــدای تعالــی 
خانــواده ی  و  مؤمــن  فــرد  بــرای 
مؤمــن و جامعــه ی مؤمــن، عــزت 
ُة َو لَِرســولِهِ  خواســته اســت: »ِلِ العَِزّ
ــوص  ــزت مخص ــن؛]۱[ ع َو لِلُمِؤمني
ــان اســت«.  ــرش و مؤمن خــدا و پیامب
عــزت بــا فقــر و نــاداری جمــع 
ــن را  ــال، مؤم ــود. خــدای متع نمی ش
در همــه ی جلوه هــای زندگــی اش 
در اوج عــزت می خواهــد و یکــی از 
ــدی  ــزت، بهره من ــروری ع ــی ض مبان
و  مولّــد  و  متناســب  اقتصــاد  از 
جوشــان و رزق فــراخ و طیّــب و 
و  تشــریعی  اراده ی  اســت.  طاهــر 
تکوینــی حضــرت حــق بــر ایــن 
ــم اشــکالی وجــود  اســت. اگــر دیدی
ــا  ــًا ی ــا تکوین ــان را ی ــا خودم دارد، م
ــه  ــم؛ وگرن ــروم کرده ای ــریعًا مح تش
خــدای تبــارک و تعالــی اســباب 
زندگــی شــیرین و همــراه با عــزت را 
فراهــم آورده و چیــزی کــم نگذاشــته 
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و در طبیعــت و اســتعداد و نظــام 
ــز را  ــر برکــت، همــه چی اقتصــادی پ
ــواری  ــر دش ــت. ه ــم آورده اس فراه
ــن  ــت در ای ــت و ذل ــا و نکب و تنگن
عرصــه، حاصــل دو نکتــه اســت: 
ــا قواعــد تکویــن هماهنــگ  ــا ب ــا م ی
ــه قواعــد تشــریع کــه  ــا ب نبوده ایــم ی
ــه اســت، عمــل  ــات طیب نقشــه ی حی
جلوه هــای  از  یکــی  نکرده ایــم. 
»َســَعةِ  طیبــه،  حیــات  اصلــی 
الْْرَزاق« اســت کــه تأمین کننــده ی 
زندگــی  ضرورت هــای  و  نیاز هــا 
ــی  ــور دین ــه ام ــا او ب مؤمــن اســت ت
و آخرتــی و علمــی خــود برســد.

)فــرد  عرصــه  ســه  ایــن  البتــه 
هــم  بــا  جامعــه(  و  خانــواده  و 
تفکیــک  قابــل  و  اســت  مرتبــط 
ــه در  ــات طیب ــروج از حی ــت. خ نیس
و  خانواده هــا  اجتماعــی،  نظامــات 
ــرد؛  ــر می گی ــم در ب ــخاص را ه اش
نباشــد. مقصــر  آنهــا  هرچنــد 

برطرف شدن مشکالت 
اقتصادی در سایه بازگشت به 

قرآن
متعــال  از خــدای  الســام(  )علیــه  امــام 
بــه برکــت قــرآن می خواهــد کــه 
شــکاف های اقتصــادی پــر شــود. 
ــه  ــَاقِ« ب ــَدمِ اْلِْم ــْن َع ــا مِ »َخلَّتَنَ
همیــن معنــا اســت. ذهــن مــا از 
اینجــا بــه دعــای افتتــاح منتقــل 
ــام  ــو ام ــا در پرت ــا آنج ــود. م می ش
ــم  ــال می خواهی عصــر از خــدای متع
و  خأل هــا  و  شــکاف ها  کــه 
ــه ی  ــود. در ادام ــران ش ــا جب کمبود ه
ــال،  ــدای متع ــام از خ ــم ام ــا ه دع
می کنــد. طلــب  مبــارک  وســعت 

در سایه ســار  ایــن مســئله  وقتــی 
دارد: معنــا  دو  مــی رود  قــرآن 

۱( یــک معنــا ایــن اســت کــه از 
ــرآن  ــت ق ــن و معنوی ــت و باط حقیق
مــدد می گیریــم و ایــن خیلــی خــوب 
اســت.  کســی کــه انــدک شــناختی از 
قــرآن کریــم دارد، از ایــن مســئله 
عبــور نمی کنــد. قبــًا عــرض کردیــم 
ــم مشــحون از  ــرآن کری ــه باطــن ق ک
لطــف و کــرم و عنایــت اســت و 
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همــه اش نــور اســت. بنابرایــن اینکــه 
مــا خــدا را بــه عظمــت و باطــن 
ــم کاری روا اســت. ــرآن قســم دهی ق

۲( معنــای دوم کــه ذهــن مــن بیشــتر 
بــه ایــن ســمت مــی رود، آن اســت که 
مــا بــا رجوع بــه قــرآن و با بازگشــت 
بــه قــرآن و آشــتی بــا آن و بهره مندی 
ــا و  ــی، از بدبختی ه ــت قرآن از هدای
ــدا  مصیبت هــای اقتصــادی نجــات پی
ــت  ــعت رزق و برک ــه وس ــم و ب کنی
برســیم. قــرآن کریــم، نقشــه ی حیات 
طیبــه ی مــا اســت و اگــر طبــق 
قواعــد قرآنــی، زیســت شــخصی 
داشــته  اجتماعــی  و  خانوادگــی  و 
باشــیم، حاصلــش آبادانــی دنیــا و 
آخــرت مــا اســت و همین جــا بــرای 
مــا بهشــت می شــود. اتفاقــی کــه در 
آینــده بــه صــورت محتــوم ذکر شــده 
ــر  ــر اث ــد داد، ب ــه رخ خواه اســت ک
ــود:  ــل می ش ــرآن حاص ــا ق ــتی ب آش
ــْم َو  ــوا مِنُْك ــنَ آَمنُ ُ الَّذي ــَد الَّ »َوَع
الِحــاِت لَيَْســتَْخلَِفنَُّهْم  َعِمُلــوا الصَّ
فـِـى الْْرِض َکَمــا اْســتَْخَلَف الَّذيــَن 
نـَـنَّ لَُهــْم دينَُهــُم  مـِـْن َقبْلِهـِـْم َو لَيَُمكِّ
ــْم  لَنَُّه ــْم َو لَيُبَدِّ ــى  لَُه ــِذی اْرتَض الَّ
مـِـْن بَْعــِد َخْوفِهِــْم أَْمنــًا يَْعبُُدونَنــى  
ــدا  ــيْئًا؛]۲[ خ ــى  َش ــرُِکوَن ب ال يُْش

ایمــان  از شــما کــه  بــه کســانی 
ــد،  ــته کرده  ان ــای شایس آورده و کاره
ــان  ــًا آن ــه حتم ــت ک ــده داده اس وع
جانشــین  ســرزمین  ایــن  در  را 
همان گونــه  دهــد،  قــرار  ]خــود[ 
ــان  ــش از آن ــه پی ــانی را ک ــه کس ک
بودنــد، جانشــین ]خــود[ قــرار داد و 
ــندیده  ــان پس ــه برایش ــی را ک آن دین
ــد  ــتقر کن ــان مس ــه سودش ــت، ب اس
مبــدل  ایمنــی  بــه  را  بیمشــان  و 
ــد و  ــادت کنن ــرا عب ــا[ م ــد ]ت گردان
چیــزی را بــا مــن شــریک نگرداننــد«.

وقتــی امــت اســام بــه ســمت دیــن 
ــق و  ــت و ناط ــرآن صام ــی و ق مرض
ــق  ــد و طب ــری برگردن ــه و مج نقش
آن عمــل کننــد، بــرای آنــان وســعت 
زندگــی  عرصه هــای  همــه ی  در 
و  امــن  مقــام  و  می شــود  فراهــم 
ــاده  ــفیق آم ــق ش ــی  بی غــش و رفی م
می شــود و همیــن دنیــا برایشــان 
ــی  ــر آلودگ ــود و دیگ ــت می ش بهش
هوایــی  و  تصویــری  و  صوتــی 
همــه  اینهــا  داشــت.  نخواهیــم 
ــان  ــه خودم ــت ک ــی اس بدبختی های
ــون  ــم؛ چ ــان آورده ای ــر خودم ــه س ب
ــم. هــرج و  ــه گرفته ای از وحــی فاصل
مرج هــای اقتصــادی و گرفتاری هــا 
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ــا  ــروت در یک ج ــدن ث ــار ش و تلمب
ــی در  ــات زندگ ــاری در اولی و گرفت
جــای دیگــر، بــه خاطــر دوری از 
ــذا  ــت؛ ل ــه اس ــات طیب ــه ی حی نقش
معنــای روشــن تر »َو اْجبُــْر بِالُْقــْرآِن« 
ایــن اســت کــه بــا عمــل بــه ســبک 
زندگــی قرآنــی و رجــوع و پناهندگی 
برســیم. نتیجــه  ایــن  بــه  آن  بــه 

انقالب اسالمی و آغاز آشتی  
انسان با خداوند و قرآن

ــاظ  ــه لح ــی )ب ــوع کل ــک رج ــا ی م
اجتماعــی( داریــم کــه مقدمــات آن با 
انقــاب اســامی آغــاز شــده اســت. 
در واقــع انقــاب اســامی ایــران آغاز 
آشــتی انســان و جامعــه ی انســانی بــا 
خداونــد و وحــی و قــرآن اســت. 
ــت؛  ــه داش ــران نکت ــم ای ــه نگفت اینک
ــران از  ــامی ای ــاب اس ــه انق چراک
ــی فــوق  نظــر ایجــاد تحــوالت جهان
ــت  ــان اس ــای جه ــه ی انقاب ه هم
و شــبیه و نظیــری نــدارد. زمانــی 
می گفتنــد انقــاب کبیــر فرانســه؛ 
ــامی  ــر اس ــاب کبی ــد از انق ــا بع ام
و  آنهــا کوچــک هســتند  همــه ی 
ایــن انقــاب ماننــد قلــه ی رفیــع 

ــی  ــارش تپه های ــه کن ــد ک ــد ش دماون
هســتند و قبــل از رؤیــت قلــه، آنهــا 
ــن  ــد. ای ــان می دادن ــان را نش خودش
ــی  ــی تاریخ ــاب در جریان شناس انق
ــر  ــع و مؤث ــدری رفی ــه ق ــودش ب خ
بــوده کــه کل جهــان را تحــت تأثیــر 
قــرار داده اســت و هــواداران آن را 
ــاهده  ــد مش ــان می توانی ــام جه در تم
کنیــد. خصوصیــت انقــاب اســامی 
مــا بازگشــت بــه قــرآن و وحــی 
ــری  ــه لحــاظ جوه اســت و آنچــه ب
ــاوت  ــا را متف ــاب م ــوی انق و ماه
کســانی  اســت.  همیــن  می کنــد، 
کــه نتوانســته اند در مقــام تحلیــل، 
ــد  ــا دی ــند، ب ــا را بشناس ــاب م انق
ــًا  ــرده و اساس ــگاه ک ــتی ن ماتریالیس
ــی  ــدی و اله ــری و توحی ــر جوه ام
نمی شناســند.  و  نشــناخته اند  را  آن 
ــوان  ــه نمی ت ــرش مادی گرایان ــا نگ ب
یــک امــر الهــی را تحلیــل کــرد. 
بــه همیــن دلیــل عقیــم شــده و 
در  آنــان  اندیشــکده های  همــه ی 
شــده اند. زمین گیــر  زمینــه  ایــن 

ایــن انقــاب واقعــًا عجیــب اســت و 
یــک معجــزه ی قرآنــی بــزرگ اســت 
و لبیــک گفتــن بــه »يــا ايهــا الذيــن 
ــردم در  ــت. م ــرآن اس ــای ق آمنوا« ه
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ــِمْعنَا  ــا َس َّنَ ــا إِن َّنَ ب انقــاب گفتنــد: »رَّ
ــوا  ــاِن أَْن آمِنُ ــادِي لِْلِيَم ــا يُنَ ُمنَادِيً
ــا  ــْر لَنَ ــا َفاْغفِ َّنَ ــا َرب ــْم َفآَمنَّ بَِربُِّك
ــْر َعنَّــا َســيِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَــا  ُذنُوبَنَــا َوَکفِّ
َمــَع الْبْــَرارِ؛]۳[ پــروردگارا، مــا 
ــان  ــه ایم ــری ب ــه دعوتگ ــنیدیم ک ش
ــروردگار  ــه پ ــه ب ــد ک ــرا می خوان ف
ــان  ــس ایم ــد؛ پ ــان آوری ــود ایم خ
ــا را  ــان م ــروردگارا، گناه ــم. پ آوردی
بیامــرز و بدي هــای مــا را بــزدای 
ــران«.  ــکان بمی ــره نی ــا را در زم و م
ذنــوب مــا چــه بــود؟ اینکــه این همــه 
ســال زیــر بــار ستم شــاهی شــانه 
ــران،  ــامی ای ــاب اس ــم. در انق دادی
ملــت ایــران بــه دعــوت خــدای 
حیات بخــش  حقیقــت  و  متعــال 
کــه والیــت علــی ابــن ابیطالــب 
گفــت. لبیــک  اســت،  الســام(  )علیــه 

ــه:  ــد ک ــتور می ده ــا دس ــه م ــرآن ب ق
ــتَِجيبُوا  ــوا اْس ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه »يَ
لَِمــا  َدَعاُکــمْ  إَِذا  ُســوِل  َولِلرَّ  ِ ِلَّ
ــه ایمــان  ــْم؛]۴[ ای کســانی ک يُْحيِيُك
آورده ایــد، چــون خــدا و پیامبــْر شــما 
ــه  ــد کــه ب ــه چیــزی فــرا خواندن را ب
شــما حیــات می بخشــد، آنــان را 
اجابــت کنیــد«. اســتیجاب بــا اجابــت 

فــرق می کنــد؛ اســتیجاب بــه معنــای 
ــی  ــری و عمل ــی و فک ــت زبان اجاب
و قلبــی اســت. اگــر کســی کــه 
خداونــد را یــاری کــرده، درخواســتی 
از درگاه الهــی داشــته باشــد، خــدای 
ــه ی  ــد. جمل ــتیجاب می کن ــال اس متع
بعــدی دلیلــش اســت: »َواْعَلُمــوا 
ــهِ؛  ِ ــْرءِ َوَقْلب ــنَ الَْم ــوُل بَيْ َ يَُح أَنَّ الَّ
ــی و  ــان آدم ــدا می ــه خ ــد ک و بدانی
دلــش حائــل می گــردد«. جــواب 
ــی  ــد قلب ــی بای ــت اله ــه والی ــما ب ش
مفیــد  ســطحی  جــواب  و  باشــد 
ــت. ــاق اس ــه نف ــای ب ــت و ابت نیس

نقش نصرت  الهی در 
شکل گیری انقالب اسالمی و 

تداوم آن
در ایــران چنیــن تحــول بــزرگ و 
بــه  ـ  لبیــک  و  داد  رخ  اســتیجابی 
همیــن معنایــی کــه گفتــه شــد ـ بــه 
ــد  ــه ش ــال گفت ــدای متع ــوت خ دع
کــه متجلــی در والیــت امیرالمؤمنیــن 
متعــال  خــدای  اســت.  الســام(  )علیــه 

ــرد.  ــاز ک ــا را ب ــل راه ه ــم در مقاب ه
ملــت ایــران در انقــاب اســامی 
ــان  ــا جری ــرد و ب ــوح ک ــه ی نص توب
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رژیــم ستم شــاهی مقابلــه کــرد و 
ــم در  ــرد. نصــرت ه آن را حــذف ک
پــی نصــرت رســید؛ بــه طــوری کــه 
ــبه  ــا را محاس ــم آنه ــًا نمی توانی اص
کنیــم. خــدای متعــال بــه درخواســت 
الهــی  پاســخ  و  داد  جــواب  مــا 
ــت  ــی اس ــله ی فتوحات ــن سلس همی
کــه در طــول ســال های اخیــر رخ 
داده اســت. انســان واقعــًا متحیــر 
می مانــد و نمی دانــد کــه چــه کار 
کان  نگــرش  کــه  کســانی  کنــد. 
دارنــد و طبــق ســنت ها و قواعــد 
ــل  ــامی را تحلی ــاب اس ــی، انق اله
می کننــد، تحلیــل در تــراز بعثــت 
دارنــد )نــه ایــن تحلیل هــای ســطحی 
می شــنود(. انســان  گاهــی  کــه 

را  پی درپــی  نصرت هــای  ایــن 
ــه ی  ــرد. از جمل ــوان فهرســت ک می ت
آنهــا تغییــر معــادالت قــدرت در نظام 
ــت.  ــی اس ــتکباری جهان ــی اس سیاس
طومــار جریــان اتحــاد جماهیــری 
آغــاز  در  شــوروی  سوسیالیســتی 
انقــاب اســامی در هــم پیچیــده 
شــد. جوان هــا نمی تواننــد ایــن را 
ــد  ــن می دانن ــل ف ــا اه ــد؛ ام درک کنن
ــتی و  ــر کمونیس ــیطره ی تفک ــه س ک
مارکسیســتی در بخــش عظیمــی از 

ــان  ــم آن ــود. پرچ ــه ب ــان چگون جه
ضدیــت بــا توحیــد بــه صــورت 
ایــن  شعارشــان  و  بــود  آشــکار 
توده هــا  افیــون  دیــن،  کــه  بــود 
پیــش  را  گروهــی  امــام  اســت. 
ــه او  ــا ب ــای گورباچــف فرســتاد ت آق
ــد کــه دوران کمونیســم دیگــر  بگوین
تمــام شــد. امــام پیش بینــی کــرد 
ــید  ــب باش ــه مواظ ــدار داد ک و هش
نیفتیــد. امپریالیســم غــرب  دام  در 

جریــان ســیطره ی امپریالســیم غــرب 
و ســلطه ی آن به مراتــب پیچیده تــر 
ــت.  ــاب داش ــاق و نق ــرا نف ــود؛ زی ب
از  ســرعت  بــا  اســامی  انقــاب 
بــه  بی نقــاب  بــا کفــر  مبــارزه ی 
مبــارزه ی بــا کفــر نقــاب دار )جریــان 
ــم  ــا امپریالیس ــد و ب ــاق( وارد ش نف
ــب اســت  ــد. جال ــه رو ش ــرب روب غ
کــه انقــاب اســامی مــا بــا ســرعت 
ــول دوم  ــن غ ــد ای ــق ش ــاد موف زی
را بــه چالــش بکشــد و هیمنــه و 
در  را  آن  کلمــه ی  نفــوذ  و  عــزت 
بکشــد.  چالــش  بــه  جهــان  کل 
ــت. ــی اس ــیار بزرگ ــاق بس ــن اتف ای

دشــوار  انقــاب،  ایــن  تحلیــل 
اســت و کار هــر کســی نیســت. 



9

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

تــا  می خواهــد  قرآنــی  ذهــن 
ــد.  ــه کن ــت ارائ ــل درس ــد تحلی بتوان
ارائــه  کــه  تحلیل هایــی  بیشــتر 
اســت. علیــل  و  عقیــم  می شــود، 

ــک  ــه ی ــدس ک ــاع مق ــان دف در جری
جنــگ جهانــی واقعــی بــود، و ســایر 
ــد را  ــاری خداون ــوان ی ــوارد می ت م
عالــی  جلوه هــای  از  یکــی  دیــد. 
مــا  ملــت  بــرای  الهــی  نصــرت 
ایــن اســت کــه جریــان اســتکبار 
یکه تــاز  گذشــته  مثــل  جهانــی 
نیســت و نمی توانــد اراده ی خــود 
به راحتــی  مختلــف  جوامــع  در  را 
ــی  ــل دقیق ــا تحلی ــد. آق ــل کن تحمی
رفتار هایــی  فرمودنــد  و  داشــتند 
ــر  ــد، از س ــا می بینی ــه االن از اینه ک
پدافنــدی  رفتار هــای  و  اســتیصال 
وقت هــا  خیلــی  لــذا  اســت؛ 
کننــد. کار  چــه  کــه  نمی داننــد 

ســر  پشــت  فتــح  و  نصــرت 
بــه  را  اینهــا  می دهــد.  رخ  هــم 
مناســبت دهــه ی مبارکــه ی فجــر 
اســت. قــرآن  فجــِر  کــه  گفتــم 

 

شروط بازگشت به قرآن
ــه قــرآن  ــْرآنِ« یعنــی ب ــْر بِالُْق »َو اْجبُ
کریــم برگردیــم و رجــوع کنیــم. 
در بازگشــت بــه قــرآن کریــم، در 
ــر  ــده ای هســتیم و اگ ــه ی پیچی مرحل
ــاب شــویم  ــه کامی ــن مرحل ــا در ای م
و از ایــن پیــچ تاریخــی عبــور کنیــم، 
ســرعتمان خیلــی زیــاد می شــود. ایــن 
ــت  ــاختن دول ــه ی س ــه، مرحل مرحل
ــور  ــان همان ط ــت. انس ــامی اس اس
ــات  ــل م ــام راح ــت ام ــه در حکم ک
و متحیــر می مانــد، در حکمــت امــام 
حاضــر هــم مــات و متحیــر می مانــد. 
ــرمایه های  ــاب، س ــن انق ــن امامیْ ای
ــتند و  ــا هس ــر م ــرای عص ــی ب بزرگ
ــر  ــی ب ــراخ و کان و مبتن ــی ف نگاه
ــد. ایــن افاضــات و  ســنن الهــی دارن
ــت  ــی اس ــدر پی درپ ــش ها آن ق جوش
ــد. کــه همــه ی متفکــران جــا می مانن

دولــت  از  بعــد  آقــا  حضــرت 
را  اســامی  جامعــه ی  اســامی، 
مطــرح می کننــد. خیلــی از جا هــا 
ــار  ــه گرفت ــی ک ــبک زندگ ــر س نظی
چالش هــای جــدی هســتیم، بــه ایــن 
ــق  ــوز در تحق ــه هن ــت ک ــل اس دلی
ــده ایم.  ــاب نش ــامی کامی ــت اس دول
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ــم و از  ــت کردی ــا صحب ــی اینج زمان
چرخــه ی تعلیــم و تربیــت و چرخه ی 
ــی  ــد وقت ــان ش ــم؛ بی ــاد گفتی اقتص
نســخه ی اینهــا از جــای دیگــری 
می آیــد، دولــت اســامی تشــکیل 
بِالُْقــْرآِن«  اْجبُــْر  »َو  نمی شــود. 
بایــد تمنــا و خواســت قطعــی مراکــز 
طراحی هــای کان نظــام و قــوای 
ســه گانه شــود. در ایــن صــورت 
آثــارش را خواهیــد دیــد. در حــوزه ی 
ــاد  ــخه اش اقتص ــک نس ــادی، ی اقتص
مقاومتــی اســت کــه قــواره و قواعــد 
آن در اختیــار قــرار گرفتــه و مصــوب 
و ابــاغ شــده اســت. بایــد باورمندانه 
کننــد. عمــل  آن  بــه  و  بایســتند 

هفتــه ی اخیــر در شــهر شــیراز و 
ــودم.  ــت ب ــل بی ــوم اه ــرم س در ح
چهلمیــن روز درگذشــت آیــت اهلل 
حائــری شــیرازی هــم بــود کــه مــن 
ــای  ــردم. آق ــت ک ــه صحب ــد جمل چن
ــود و در  ــر ب ــیرازی متفک ــری ش حائ
ــق قواعــد اجتهــاد  ــوم انســانی طب عل
اســامی صاحــب نظــر. در حــوزه ی 
ــاد،  ــی و اقتص ــت و جامعه شناس تربی
ــا  ــوم روز را ب ــی داشــت و عل نظریات
ــل  ــود. اوای ــده ب ــل خوان ــان اص زب
انقــاب ایــن طــرف و آن طــرف 

می گفتیــم کــه مــا آقــای حائــری 
شــیرازی داریــم کــه بــا علمــای 
ــان  ــان خودش ــا زب ــف ب ــان مختل ادی
مباحثــه می کنــد. ایــن شــخصیت 
بزرگــوار بار هــا گفــت اگــر پــول مــا 
ــامی  ــان اس ــود، بانکم ــامی نش اس
ــامی  ــان اس ــر بانکم ــود و اگ نمی ش
نشــود، اقتصــاد مــا هــم اســامی 
ــه داده  ــم ارائ ــکار ه ــود. راه نمی ش
ــن  ــم عی ــن نمی گوی ــه م ــت. البت اس
ــا  ــود؛ ام ــام ش ــان انج ــنهاد ایش پیش
می شــود بــر اســاس آن راه حلــی پیــدا 
کــرد. ایشــان می گویــد تــا وقتــی مــا 
ــار  ــم و اعتب ــه می کنی ــذ مبادل ــا کاغ ب
مبادلــه می کنیــم، همیــن می شــود 
ــار  ــن اعتب ــه ای ــت. ب ــده اس ــه ش ک
ــه پشــتوانه ای از طــا و  ــه در خزان ک
مســکوکات هســت، ایــن کار را انجام 
ــات آن  ــی اوق ــی خیل ــم؛ ول می دهی
ــک  ــن ی ــت و ای ــم نیس ــتوانه ه پش
گــردش باطــل در باطــل اســت. برای 
ــد  ــی بای ــای اساس ــاب راهبرد ه انتخ
ــرد  ــان راهب ــود. ایش ــی ش ــث فن بح
ــت  ــی را محوری ــاد مل ــات اقتص نج
کشــاورزی می دانســت و خــودش 
ــت  ــت. خصوصی ــدان رف ــه می ــم ب ه
ــل  ــل عم ــه اه ــود ک ــن ب ــان ای ایش
ــت  ــیراز گف ــای ش ــه جوان ه ــود. ب ب
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هکتــار  چندیــن  و  شــوید  جمــع 
ــم  ــرح را ه ــام ط ــت و ن ــن گرف زمی
گذاشــت.  فراغــت«  در  »فاحــت 
هــم  کشــاورزی  داشــت  اعتقــاد 
ــت  ــم تربی ــد و ه ــم رش ــح و ه تفری
ــال  ــد س ــت. چن ــاد اس ــم اقتص و ه
ــم،  ــه بودی ــارت ایشــان رفت ــش زی پی
ــی  ــت خاص ــف و محب ــن لط ــه م ب
از  می خواســتیم  وقتــی  داشــتند. 
ــه  ــک جعب ــویم، ی ــارج ش ــزل خ من
ــد  ــد و فرمودن ــا دادن ــه م ــون ب زیت
خودمــان  باغــات  محصــول  ایــن 
اســت. در همــان شــهر آدم هــای 
سیاســت زده  و  بی ابتــکار  و  تنبــل 
ــن  ــب گرفت ــه عی ــروع ب ــار، ش و بیم
ــان  ــد ایش ــد و گفتن ــان کردن ــه ایش ب
ایــن زمین هــا را بــرای خــودش و 
ــه  ــه و ... گرفت ــاز جمع ــتگاه نم دس
اســت؛ در حالــی کــه آقــای حائــری 
ــه  ــاص کلم ــای خ ــه معن ــیرازی ب ش
زاهــد بــود و حتــی در همــان شــیراز 
نداشــت. خانــه  و  بــود  مســتأ جر 

ــَد  ــن َوَج در روایتــی داریــم کــه: »َم
ــَده  ــَر فُابَع ــَمّ افتََق ــًا ثُ ــاًء و تُراب م
ــي در  ــه آب و زمین ــي ک اُل؛]۵[ کس
ــر اســت، خــدا او  ــار دارد و فقی اختی
ــد«.  ــروم کن ــود مح ــت خ را از رحم

جوان هــای مــا و حتــی مهندســین 
کار  دنبــال  کجــا  مــا  کشــاورزی 
عــوض  کار  معنــای  می گردنــد؟ 
ملــی،  نگــرش  در  اســت.  شــده 
مخــدوش  مــا  کان  راهبرد هــای 
اســت و بــر واقعیت هــای کشــور 
منطبــق  مــا  نســبی  مزیت هــای  و 
نیســت. دســتگاه تعلیــم و تربیــت باید 
ــه  ــد؛ وگرن ــر ده ــود را تغیی روش خ
ــگاه  ــه و دانش ــه از مدرس ــزی ک چی
می شــود،  فارغ التحصیــل  شــما 
ــه دســت  ــل ب ــه دســت و بی آچــار ب
یک جــا  می خواهــد  و  نمی شــود 
ــت  ــی درس ــه وقت ــا هم ــیند. اینه بنش
می شــود کــه مــا بــه قــرآن برگردیــم.

ــه ایــن نســخه ها عمــل  حــال چــرا ب
نمی خواهــد؟  ملــت  نمی شــود؟ 
وگرنــه  می خواهــد،  کــه  ملــت 
رهبــر  نمی کــرد.  انقــاب 
می خواهــد  رهبــر  نمی خواهــد؟ 
ــده  ــه ش ــن و ارائ ــتن او تبیی و خواس
و صرفــًا یــک خواســت کلــی نبــوده 
اســت. چنیــن چیــزی در دنیــا نایــاب 
تــا  کــه جایــگاه رهبــری  اســت 
نســخه ی ناظــر بــه میــدان عمــل جلو 
ــا کجــا  آمــده باشــد. پــس مشــکل م
ــه  ــت ک ــا آن اس ــکل م ــت؟ مش اس
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هنــوز دولــت مــا )قــوای ســه گانه بــا 
ــامی  ــه( اس ــوه ی مجری ــت ق محوری
ــی  ــز اصل ــام مراک ــت. تم ــده اس نش
تصمیم گیــری نظــام در اختیــار قــوه ی 
ــم  ــه ه ــوه ی مقنن ــت و ق ــه اس مجری
کــه جایــگاه خــاص خــودش را دارد.

مردم ساالری دینی، نسخه ی 
منحصربه فرد حکومت اسالمی

ــی  ــچ تاریخ ــن پی ــم از ای ــر بتوانی اگ
جامعــه  کنیــم،  عبــور  به درســتی 
ــبک  ــه س ــی ب ــهد زندگ ــد ش می توان
اســامی را بچشــد. توصیــه به ســبک 
زندگــی اســامی بــه شــیوه ی کنونــی 
ــل از انقــاب اســامی  ــرای قب ــا، ب م
از  ارائــه ی فهرســت  ایــن  اســت. 
ــود  ــاب ب ــل انق ــرای قب ــا ب توصیه ه
ســعی  هــم  مؤمنیــن  جامعــه ی  و 
می کننــد بــه ایــن قواعــد عمــل کنــد 
و برخــی هــم البتــه نمی تواننــد؛ چون 
در ایــن جامعــه زندگــی می کننــد. 
ــان  ــد، گفتم ــت ش ــا درس ــر اینج اگ
ــامی در  ــی اس ــبک زندگ ــب، س غال
ــود  ــد ب ــون خواه ــای گوناگ بخش ه
ــت.  ــده اس ــه پیش برن ــت ک و آن اس
ــه ی  ــا ماحظ ــه ب ــن مرحل ــه ای البت

ملــت  توســط  انتخاب شــده  روش 
ــس  ــام مؤس ــی ام ــه راهنمای ــران ب ای
هــم  حاضــر  امــام  توســط  کــه 
ــت )روش  ــده اس ــول ش ــه قب صادقان
دشــوار  مقــداری  مردم ســاالری( 
می گــردد.  پایــدار  امــا  می شــود، 
تحقــق آن از ایــن جهــت دشــوار 
مــردم  انتخــاب  کــه  می شــود 
ــه  ــد ک ــد دی ــود و بای ــرح می ش مط
رئیس جمهــور و نماینــده چــه کســی 
خواهــد بــود. برخــی بــه جــای اینکــه 
ــی  ــا حفــظ مــدل مردم ســاالری دین ب
می گوینــد  باشــند،  نســخه  دنبــال 
ــن  ــم. ای ــور کنی ــن عب ــد از ای ــا بای م
تفکــر خیلــی خطرنــاک اســت و 
ــه  ــت متحجران ــه برداش ــت ب بازگش
در  آن  معنــای  و  اســت  دیــن  از 
ــن  ــن رفت ــدان دور، از بی ــان نه چن زم
ــه  ــد. آنچ ــد ش ــامی خواه ــام اس نظ
ــی و  ــادالت جهان ــه مع ــه ب ــا توج ب
گفتمــان جهانــی و بــا توجــه بــه 
ذات دیــن کــه انتخابــی و »ال اکــراه« 
ــاالری  ــدل مردم س ــن م ــت(، همی اس
ــات  ــت. انتخاب ــی اس ــامی و دین اس
ــی  ــا خــار چشــم امپریالیســم جهان م
ــا  اســت و همیــن اســت کــه مــا را ب
ــر  ــم ب ــی حاک ــان متحجــران دین جری
ــد. ــاوت می کن ــور ها متف ــی کش برخ
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حاصــل اینکــه ایــن مرحلــه پیچیــده 
اســت و فرمایــش آقــا هــم ایــن 
ــه مــدل مــردم  ــه ب اســت کــه صادقان
ســاالری دینــی اعتقــاد دارنــد. برخــی 
ایــن اعتقــاد را ندارنــد و در ایــن 
ــه  ــر ب ــتند و اگ ــادق نیس ــت ص جه
آنهــا وقــت بدهیــد، ســریع بــه مــدل 
ــه  ــد و البت ــی برمی گردن اعلــی حضرت
می گیرنــد!  آزادی خواهانــه  ژســت 
آقــا می فرماینــد مــن اعتقــاد دارم 
بــه  بــه همیــن دلیــل همیشــه  و 
انتخــاب مــردم احتــرام می گــذارم 
پیــش  کار  تــا  می کنــم  کمــک  و 
بــرود و بــار بــه مقصــد برســد.

ایــن  مــا  بحــث  جمع بنــدی 
اســت کــه در مــدل مردم ســاالری 
کامیــاب  اســامی(،  )جمهــوری 
ــامی،  ــت اس ــق دول ــدن در تحق ش
وابســته بــه رشــد و ارتفــاع بصیرتــی 
آحــاد جامعــه اســت و چــاره ای غیــر 
ــا  ــه ب ــا همیش ــذا آق ــت؛ ل ــن نیس ای
ــت  ــواص( صحب ــوام و خ ــردم )ع م
می دهنــد.  تحلیــل  و  می کننــد 
گاهــی در جمعــی در مــورد مباحــث 
ــًا  ــه اص ــد ک ــخن می گوین کان س
بــاور نمی کنیــد. علتــش آن اســت 
ــان و وحــدت  ــن اذه ــارب بی ــه تق ک

ذهنیــت عمومــی بــر ســر آرمــان 
ــاب اســامی راه نجــات اســت.  انق
در غیــر ایــن صــورت بایــد بگوییــم 
انتخابــات را کنــار بگذاریــد و عــزل و 
نصــب کنیــد و فرمــان دهیــد و جلــو 
ایراد هــای  هــم  مــدل  آن  برویــد. 
ــت  ــن حاکمی ــا باط ــی دارد و ب اساس
الهــی و دینــی هماهنــگ نیســت.

ملــت ایــران هــم در حــال پــس 
ــنگین و ســخت  ــای س دادن امتحان ه
اســت و تــا بــه حــال بحمــداهلل 
ــان  ــی انس ــت. گاه ــوده اس ــق ب موف
ــن  ــر چنی ــه خاط ــه ب ــد ک می خواه
ــی  ــد. خیل ــکر بخوان ــاز ش ــی نم ملت
خــوب ملــت ایــران راه می آیــد و 
ــرد. ــع می گی ــد و موض ــخ می ده پاس

مراکــز  کــه  اســت  ایــن  راه حــل 
گوناگونــی کــه بــا مــردم ســر و 
ــد، متحــول  ــک فکــری دارن کار نزدی
ــا  ــود م ــه خ ــم ب ــن ه ــوند و ای ش
ــیوه،  ــن ش ــا ای ــق ب ــردد. مطاب برمی گ
ــگ  ــه میتین ــا ک ــه ی م نماز هــای جمع
هفتگــی مــا اســت، بایــد جاذبــه 
پیــدا کنــد و کیفیــت آن بهبــود یابــد. 
مســاجد مــا از ایــن وضعیــت خــاص 
بایــد خــارج شــوند و ارتفــاع بگیرنــد 
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ــته  ــته داش ــید و برجس ــان رش و امام
ــر  ــد تغیی ــیما بای ــدا و س ــند. ص باش
تولیــد  در  کــه  آنجاهایــی  کنــد. 
تأثیــر  عمومــی  فهــم  و  بصیــرت 
باشــد. داشــته  تغییــر  بایــد  دارد، 

ــای  ــا ارائه ه ــم ب ــل قدی ــرت مث بصی
گفتــاری ِصــرف منتقــل نمی شــود 
و بایــد همــراه بــا اخــاق و ســیره ی 
شــهد  به ویــژه  و  شــود  علمــی 
مخاطــب  جامعــه ی  بــه  خدمــت 
ــه ی  ــاجد و ائم ــود. مس ــانده ش چش
جمعــه و مراکــز دینــی مــا بایــد 
را  خــود  اجتماعــی  جلوه هــای 
تقویــت کننــد و وارد امدادگری هــای 
ــا پیام هایشــان در  ــی شــوند ت اجتماع
کانال هایــی بیفتــد کــه ســریع بــه 
ذهــن و قلــب مخاطــب منتقــل شــود. 
خصوصیــت رویکــرد اجتماعــی ایــن 
ــت  ــانا اس ــانه اش رس ــه رس ــت ک اس
ــاس همــه ی  ــن جهــت، لب ــه همی و ب
ــت. ــوده اس ــت ب ــاس خدم ــا لب اولی

ــا  ــه بار ه ــر در جلس ــتان حاض دوس
ایــن کمتریــن  از  ایــن تحلیــل را 
ــای  ــط نماز ه ــر فق ــه اگ ــنیده اند ک ش
جماعــت مــا و مجمــع آنهــا کــه نمــاز 
جمعــه اســت، آنــی بشــود کــه بایــد 

بشــود، مــا می توانیــم گام بلنــدی 
ایــن اصــاح  اگــر  برداریــم و  را 
ــر  ــای دیگ ــی از بخش ه ــود، خیل ش
قابــل اصــاح اســت. اگــر اینجــا 
نمی تــوان  باشــد،  داشــته  اشــکال 
کــرد. اصــاح  را  جا هــا  ســایر 

و  دقیــق  بحث هــای  اینجــا  مــا 
ــم کــه شــنیدنی  ــی داری ــده و فن پیچی
اســت و البتــه بیشــتر بــه عمــل 
ــنگین  ــی س ــان خیل ــاز دارد. کارم نی
ده  و  اســت  بــزرگ و حســاس  و 
ســال جــان کنــدن درســت و حســابی 
راه  میانــه ی  در  اگــر  می خواهــد؛ 
وقــت  آن  نرســیم!  شــهادت  بــه 
اتفــاق  چــه  کــه  دیــد  خواهیــد 
بزرگــی رخ خواهــد داد. مــا اگــر 
می خواهیــم جمهــوری اســامی و 
ــر  ــاره ای غی ــد، چ ــاالری باش مردم س
از ایــن نداریــم. آن وقــت دولــت 
کــه  )رهبــری(  بــاال  از  اســامی 
خواســته شــده اســت، از پاییــن هــم 
خواســته خواهــد شــد. ایــن خواســته 
ــه  ــوز ب ــردم( هن ــوم م ــن )عم از پایی
شــکل یــک خواســته و تقاضــای 
ســازماندهی  و  درنیامــده  عمومــی 
نشــده اســت. ظاهــراً این ســازماندهی 
ــوم  ــه شــکل مرس ــا ب ــه ی م در جامع
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ــن  ــر ای ــد. اگ ــد باش ــی نمی توان حزب
ایجــاد شــود،  عمومــی  خواســت 
دولــت اســامی تحقــق پیــدا می کنــد 
می شــود. بشــود،  بایــد  آنچــه  و 

نقد باید منصفانه باشد 
تحلیل هــای  برخــی  گرفتــار  مــا 
علیــل هســتیم. آنهــا کــه کل گــردش 
اقتصــادی جامعــه ی مــا را ربــوی 
ــه  ــا را ک ــه ی م ــد و کل جامع می دانن
ــتند،  ــی هس ــان بانک ــه جری ــا ب مبت
چــه  بــر  می داننــد،  حرام خــوار 
اینهــا  می کننــد؟  تحلیــل  اســاس 
دروغ هــای بــزرگ اســت. مــا گرفتــار 
ــش  ــن بخ ــزرگ در ای ــیب های ب آس
هســتیم؛ امــا نــه بــه آن فراگیــری کــه 
برخــی می گوینــد. بعضــی کل ماجــرا 
ــا  ــد. تحلیل ه ــؤال می برن ــر س را زی
بــه  و  باشــد  درجــه   ۳۶۰ بایــد 
ــک  ــد. نمی شــود از ی ــل برس فراتحلی
زاویــه مســئله ای را گفــت و آن را بــه 
ــدن  ــا دی ــرد. ب ــل ک ــائل تبدی ام المس
و  قله هــا  و  مســائل  از  چرخــه ای 
ــا  ــکات و ضعف ه ــا و مش کامیابی ه
ــه داد.  ــت ارائ ــل درس ــوان تحلی می ت
اگــر انســان فقــط درد داشــته باشــد و 

امیــد نداشــته باشــد یــا بالعکــس امید 
ــد،  ــته باش ــد و درد نداش ــته باش داش
بــه هیــچ کاری نمی آیــد. امیــدوارِ 
دردمنــد می توانــد کار را پیــش ببــرد.

دشــمنان دنبــال ایــن هســتند کــه 
ــج  ــا تروی ــه ی م ــدی را در جامع ناامی
ــد در جامعــه ی  ــد. نقطه هــای امی دهن
ــز  ــه چی ــاد اســت. هم ــی زی ــا خیل م
از چیــن وارد می کنیــم، اجــازه  را 
دهیــد ضرب المثــل هــم از چیــن 
وارد کنیــم! آنهــا می گوینــد دریــا 
ــان  ــودش را پنه ــای خ دّر و گوهر ه
ــاحل  ــه س ــغال ها را ب ــد و آش می کن
ــه ی  ــر در جامع ــزد. دّر و گوه می ری
اســت.  زیــاد  مــا خیلــی  بــزرگ 
ــه دارد  ــا ک ــون آق ــانی چ گوهرشناس
ــا چشــم نافــذ خــود  ــا را ب کــف دری
ــن  ــل روش ــد تحلی ــد، می توان می بین
ــواِن  ــد ج ــد. او می گوی ــا بده ــه م ب
امــروز مــا بهتــر از جــواِن اول انقاب 
اســت. آدم هــای ســطحی نگر ســاحل 
را می بیننــد و در ســاحل هــم آشــغال 
ــی  ــت. اتفاق ــده اس ــه ش ــاد ریخت زی
نظیــر مدافعیــن حــرم برای ما روشــن 
ســرمایه های  چــه  کــه  می کنــد 
بزرگــی داریــم. بیشــتر آنهــا همســر و 
ــدان کوچــک دارنــد و خیلی هــا  فرزن
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تــازه دامــاد هســتند. اگــر امــر باشــد 
خواهیــد دیــد کــه چــه می شــود!

دیشــب عزیــزی پیــش مــن آمــده بود 
نمی شناســد.  را  او  هیچ کــس  کــه 
ــظ  ــه حاف ــک جــوان هجده ســاله ک ی
کل قــرآن بــود و حفظــی داشــت کــه 
باورتــان نمی شــود. حافــظ کل قــرآن 
بــه معنــای خــاص و مجتهــد متجــّزی 
ــاد داشــت.  ــه ی اجته ــود و اجازه نام ب
مباحثــه ی مختصــری هــم کردیــم 
ــت.  ــم داش ــی ه ــرای تخصص و دکت
را  او  و  بــود  متواضــع  فوق العــاده 
ــل  ــتر از داخ ــور، بیش ــارج کش در خ
یــک  عــازم  می شناســند.  کشــور 
ــای  ــا برنامه ه ــد ت ــی ش ــفر اروپای س
خــود را در بیســت کشــور ارائــه 
ــه  ــک نمون ــن ی ــردد. ای ــد و برگ ده
ــن  ــش م ــب پی ــون دیش ــه چ ــود ک ب
ــراد  ــن  اف ــال زدم. از ای ــد، او را مث آم
ــم. ــراوان داری ــا ف ــه ی زمینه ه در هم

کشــور،  مدیــران  جامعــه ی  در 
ــم.  ــادی داری ــوب زی ــان های خ انس
ــق و  ــن و عاش ــران مؤم ــن مدی همی
هســتند  پاک دســت  و  زحمتکــش 
ــی اداره  ــن خوب ــه ای ــه کشــور را ب ک
ــه  ــدام ب ــا م ــا بعضی ه ــد. ام می کنن

و  دوخته انــد  چشــم  آشــغال ها 
در جریــان انتخابــات و ... اینهــا را 
برجســته می ســازند و مــدام دروغ 
ــرد و  ــس ب ــان ک ــه ف ــد ک می گوین
ــی ســر  ــان کــس خــورد و ... وقت ف
اصــل مســئله می رویــد، می بینیــد 
ــت  ــض اس ــده اش دروغ مح ــه عم ک
و البتــه بخشــی هــم واقعیــت تلخــی 
ــد  ــکل نبای ــچ ش ــه هی ــه ب ــت ک اس
حقوق هــای  بحــث  در  پذیرفــت. 
ــه خاطــر آن عــده ی کــم،  نجومــی، ب
جامعــه ی مدیــران پاک دســت کشــور 
ــه  ــن هم ــد. ای ــؤال بردن ــر س را زی
و چشــم نواز  بــزرگ  خدمت هــای 
ــور،  ــاخت های کش ــم و زیرس در عل
ــرکات انقــاب محســوب می شــود  ب
نیســت. عــادی  کــدام  هیــچ  و 

یکــی از مصادیــق »النعيــم«]۶[ که در 
مــورد آن فــردا ســؤال خواهنــد کــرد، 
همیــن نظــام والیی و الهی و اســامی 
ــه  ــانی ک ــه ی کس ــه وظیف ــت. البت اس
در بخش هــای مختلــف مســئولیت 
ــان  ــی ســخت تر و کارش ــد، خیل دارن
ــا را  ــد آنه ــت. بای ــخت تر اس ــم س ه
دعــا و کمــک و راهنمایــی کنیــم.

نظــام الحمــدهلل خیلــی فوق العــاده 
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اســت و بایــد مقــداری ایــن بدبینــی 
غیرمنطقــی و غیرواقعــی را کــه در 
جامعــه ی  مختلــف  بخش هــای 
داد. کاهــش  اســت،  داده  رخ  مــا 

ــما  ــا ش ــه ب ــدازه ی دو هفت ــه ان ــا ب م
صحبــت کردیــم؛ زیــرا هفتــه ی آینــده 
ــدارم  ــق ن ــدش را توفی ــه ی بع و هفت
ــل  ــه فض ــم. ب ــما باش ــت ش در خدم
ــال،  ــدای متع ــق خ ــه توفی ــی و ب اله
ــات  ــرط حی ــه ش ــفندماه ب ــم اس هفت
بــود.  خواهــم  شــما  خدمــت  در 
شــما انســان هایی قــوی و جــدی 
هســتید و خودتــان را بــه جلســه 
می رســانید؛ امــا فکــر می کنــم بــا 
توجــه بــه مشــکات عبــور و مــرور 
و رفــت و آمــد، در اســفند فقــط ســه 
جلســه داشــته باشــیم. دو جلســه 
ــوی  ــم و دعاگ ــق حضــور نداری توفی
شــما هســتیم. ایــن جلســه به آســانی 
تعطیــل نمی شــود و اگــر یــک وقــت 
یعنــی  می شــود،  تعطیلــی  اعــام 
دیگــر چــاره ای نداشــتیم و تعطیلی آن 
خــارج از اراده و تصمیــم مــا اســت.
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