
 سمه تعالیبا

 

 

 یلتحل

  یچهار نقطه کانون 
 

 انقالب گام دوم یانیهدر ب
 

 

 دصادق حیدریمحماالسالم تحج
 

 

 

 

 

 

 1400 ماهبهمن



 

 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  یراندر جمع مداالسالم محمدصادق حیدری حجت یمتن سخنران جزوه، ینا

 .شده است نظیمت ،یرایشو یبا اندک که است یانقالب یاز نهادها یکیکارکنان 

 
 

 
 

 

 09126181258ــ  09127502994

http://hosseiniehandisheh.ir 
 

https://eitaa.com/HossiniehAndisheh                               
https://ble.im/HossiniehAndisheh                                    

 

 

 

 

http://hosseiniehandisheh.ir/
https://eitaa.com/HossiniehAndisheh
https://ble.im/HossiniehAndisheh


 

 3 
 

 

 

 مطالب فهرست

 

 

 
 

 5 ......................................................................................... مقدمه 

 

 6 .................................................... انقالب اصل عظمت اول، یکانون نقطه 

 6 .......................................................... انقالب و مبارزه یبرا امام دیجد روش 

 «8 ..................................................انقالب عظمت حیتوض الزمه ،«خیتار فلسفه 

  11 .................................................. یفرد تیمعنو با یاجتماع تیمعنو تفاوت 

  11 ........ «یاله خیتار فلسفه اساس بر «یاسالم انقالب تیمشروع» یبرا دیجد استدالل 

 

 14 .......................................... یاسالم انقالب یکارکردها: دوم یکانون نقطه 

  16   بقاء یبرا انقالب اتیتجرب از قیعم فهم و فیتوص به وابسته ح،یصح یکارهاراه زیتجو 

  17 .................................................... خود تجارب کردن زهیتئور به انقالب ازین 

  کردنِ زهیتئور  م؟یستین فرهنگ و اقتصاد در م،یهست موفق یتیامن یاسیس امور در چرا 

 ،یتیامن یدفاع یتخصص محاسبات در رهایمتغ به دیجد یدهوزن و «تمحاسبا رییتغ»

 18 .................................... یفرهنگ و یاقتصاد یهاعرصه در تیموفق تکرار الزمه

 

 20 .......................................... رو شیپ اندازچشم عظمت م:سو یکانون نقطه 

  22 ............ توسعه یتخصص اتیادب و موجود یکارشناس بدنه با مواجهه در یرهبر روش 

  ،یریدرگ» :کشور یهایناهنجار منشأ / یماد تخصص و یعلم یکارشناس محصول برجام 

 24 ..................................... «کشور اداره تیفیک در توسعه اتیادب با انقالب اتیادب

 

 26 ........................................ متعهد جوان نقش عظمت :چهارم یکانون نقطه 
 

 



  



 

 5 
 

 

 یماهلل الرحمن الرح بسم

 مقدمه 

گهام دوم   یانیهه ب یهین و تب یه  بهه تحل  خالصه یلیخاست  قرار فرصت مختصر ینا در

جلسهه   یابتهدا  انتخهاب و در  یخهوب  ی که بهه از سخنان مقام معظم رهبری بخش .یمبپرداز

همهان وهور کهه مقهام معظهم       کهه ینو آن ا کنهد یمقدار راه بحث را باز م یک 1ه شدخواند

 یحنگاه عام توضه  یکدر  انقالب را یندهگذشته و حال و آ خواهدبیانیه می فرمودند، یرهبر

و عجز کشهانده، اگهر بخواههد در     یصالوور دشمنانش را به است ینکه ا یانقالب . البتهبدهد

و  شهود یدر آن مطهر  مه   یهادی نکهات ز  بشهود،  یانب اشیندهحال و آ گذشته و یانیه،ب یک

به زحمهت  خودش در عالم خارج، دشمنان را  یواقع یچیدگیاست. همان وور که پ یچیدهپ

و مطاله    یهاد کثهرات ز  وبعها  . یمروبرو هسهت  یچیدهمتن پ یکما با  بنابراین انداخته است.

داشدته   یجمع بندد  یک یممهم آن است که ما بتوانهست. لذا  یانیهب یندر ا یمتکثر

پس در مرحله اول برخورد با بیانیه، تقریدر و   .یمگم نشو یانیهو در کثرات ب یمباش

موضهو  آن  شهته و  دا یادیاست و کثرات ز یچیدهچون متن پ است؛مند الزم فهم قاعده

 یهک و  یهرد را بگ یقسمت یکهرکس  ینکهنه ا بندی نیاز داریم؛و لذا به یک جمع مهم است

 .را به آن انصراف بدهد یانیهبکند و ک  ب ییمعنا

چههار محهور    یان،با دانشهجو  یدارشاندر د (یمقام معظم رهبر) بیانیهمؤلف  بحمداهلل

تها   یهرد قهرار بگ  ینهها ا ی ذ یدها باو همه بخش هایشحاکم کردند که همه ف یانیهبر ب یلاص

                                                                                                                 
چهاار   ..ی انقالب بوده.و حال و آیندهیک ترسیم کلّی از گذشته « ی گام دوّمبیانیّه»ببینید، »معظم رهبری: مقام . 1

ی دوّم: نقطاه «. ی انقاالب عظما  حادهاه  »ی اوّل: نقطه در این بیانیّه مورد تأکید بوده:اصطالح اصلی به ینقطه

اندازی اس  کاه بایاد باه آ     عظم  چشم»ی سوّم ؛ نقطه«شده و کارکردهای انقالب تا امروزعظم  راه طی»

ی چهاارم:  ف ما کجاا اسا . و نقطاه   خواهیم چه کار کنیم، هدخواهیم برسیم، می؛ اینکه ما به کجا می«برسیم

ایان   ..احساس مسئولیّ  کند. ؛ نه هر جوانی؛ جوانی که احساس تعهّد کند،«عظم  نقش نیروی جوا  متعهّد»

ود شا ای اس  که ما اینجا خواستیم ]بیا  کنیم[. البتّه من عرض کردم به اجمال؛ در یک بیانیّاه نمای  چهار نقطه

لکن جا برای تفصیل و فکر و مطالعاه و   ا  یک کتاب یا دو کتاب باید نوش ا خیلی این چیزها را تفصیل داد  

.1/3/1398 ؛انات در دیدار جمعی از دانشجویا بی .«تعمیق این حرفها وجود دارد
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عظمت اص  انقالب، دوم عظمهت کهارکرد انقهالب، سهوم      یکیبکند.  یداخودش را پ یمعنا

کهه مها در حسهینیه اندیشهه،      نقش جوانان مؤمن. تانداز روبرو و چهارم عظمعظمت چشم

 ر اساس این چهار محور ارائه کردیم.تقریر خودمان از بیانیه را ب

. همهان وهور کهه مقهام     یمبشهو  ی وارد تحل یدبا ،مندو فهم قاعده یرمرحله تقر از بعد

 یهین تب یهد اسهت کهه با   ییهها تازه سرفصه   ینفرمودند، ا در همان سخنرانی یمعظم رهبر

سهال اسهت    یهاسال یشه،اند ینیهبکند. ما هم در حس یدابشود و گسترش پ یزهبشود، تئور

 یدتوسه  اسهات   حرکهت ههم   یهن . اایهم تمرکز کهرده « یاسالم البکردن انق یزهتئور» ه برک

را مطهر    یهفق یتکه بحث وال)در نجف  48مرحوم ما از درس خارج حضرت امام در سال 

و نظامهات   یبهه ابعهاد حکومهت اسهالم     انوج یاز آن فرمودند که فضال یکردند و در بخش

 یخهوب  یجبه نتا بحمداهلل ناال شده و پنجاه سال ادامه پیدا کرده وشرو   (فکر بکنند اسالم

 یهین تب یهک  کنهیم کنم. لذا سعی امروز سهعی مهی  ایم که بخشی از آنها را تقدیم مییدهرس

 بیانیه را تئوریزه کند.که  مطر  شود چهار محور یننسبت به ا یتخصص

 اول، عظمت اصل انقالب نقطه کانونی 

  مبارزه و انقالبروش جدید امام برای 

شهرق و   ینبه  یها که دن یدر دوران ینکهبه ا کنندیاشاره م ی،مقام معظم رهبر بتدادر ا

 یارا شکست. دن هایشهپا به عرصه گذاشت و کل یشده بود، انقالب اسالم یمتقس یغرب ماد

 یاپرسهتی در دن و محور بودنهد هر دو ماده یعنی تقسیم شده بود؛ «یماد بشرق و غر» ینب

چپ و راسهت  »  ایشان،یگرِد یربه تعب یا .با دو جنا  شرق و غرب یول رسیدندیدت مبه وح

 یها بهر دن در قال  دو جنا  شرق و غرب  _گرایی است ه که همان مادی  یتهمدرن «.یتهمدرن

عظمت اصه  انقهالب    ینجابود. ا فتهقرار گر یاپرستاندر دست دن یادنیعنی . حاکم شده بود

مطله    یهن چارچوب با توجهه بهه ا   ینچارچوب را شکست. شکستن ا ینا و بود که آمد ینا

 ینظهر  یهها حتما پشتوانهآنها نبود،  یبحث نظر یکچارچوب صرفا  ینکه ا شودیروشن م

هر فرد و مرام  کرده بودند که ی تبد ینیالزام ع یکرا به  بحث نظری یندارند، اما ا یسست

 یها  یهد بشود، با یتقدرت و گرفتن حاکمو کس   یوارد عرصه اجتماع بخواهد اگر یو مکتب

 حاکم کرده بودند کهه  در مسئله اص  قدرت را بر جهان یمیتقس یک. یغرب یاباشد  یشرق

. بها  رسهیدند یبه وحدت م یاپرستی. و هر دو هم در دندباشن یغرب یا و یشرق یا هاحاکمیت
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 .یممواجه بود واقعیت مادّی ینا

 یهت به عرصه اص  قدرت و حاکمپا فارغ از شرق و غرب  خواستیم یعم  هرکس در

 هو مجبور بود خودش را به  رفتیم یناما از ب شدیموفق م یمدت کوتاه یک یدبگذارد، شا

ایهن  گرفت.  یامبه ق یمتصم در چنین فضایی دو محور متص  بکند. حضرت امام یناز ا یکی

را  یهت اگهر حاکم  گفتنهد یمه  داد:یخودش را نشان مه  ینیتیع یکدر « یا شرقی یا غربی»

 یهت حاضهر شهدن در حاکم   دو روش کس  قهدرت و  ودو روش مبارزه  یرید،بگ خواهیدیم

و مسلحانه بود و روش مبارزه  یکیکه روش مبارزه چر یروش مبارزه شرق وجود دارد. یکی،

از قهدرت و فشهار آوردن بهه     یحضور در انتخابات و گرفتن بخش و یکه روش پارلمان یغرب

و مسهلحانه   یکهی . بلهو  شهرق، روش مبهارزه را کهار چر    شودمحسوب میمطلقه  یتحاکم

قدرتمنهد در   یهت حهزب و رسهانه و کسه  اقل    ی تشک مبارزه را به بلو  غرب، دانست ویم

 .کردتعریف می همطلققدرت  مقید کردنو  یتحاکم هاییکرس

امر ساده  یک یتکس  قدرت و حاکم یعنیرا آغاز کرد.  یامفضا ق ینامام در ا حضرت

درسهت کهرده بهود.     ینهی الزام ع ی،شده بود و بجز بحث علم یشده بود، علم یچیدهنبود، پ

هها اسهتفاده   روش یهن از ا یچکدامداشت، قبول نداشت از ه یگریحضرت امام چون هدف د

ده بود کهه  شدرست  ینیالزام ع یک ینکهبا ا ید،تاب یبرنم را مبارزات های رایجروشو  بکند

جلهو   کهرد و یمخالفت م مبارزه مسلحانه با . حضرت امام همیدبرو یددو راه را با یناز ا یکی

حضهرت امهام    یرند،اجازه را بگ ینا خواستندیهم که م یو آن کسان یستادا لقخ ینمجاهد

داد و نهه در   ی نهه حهزب تشهک   یعنی  هم با روش پارلمانی مخالف بود؛ .کردندیمخالفت م

. لذا یردانتخابات بگ یقاز قدرت را از ور یبود که بخش ینبال اانتخابات شرکت کرد و نه دن

اسهت، معلهوم    رینهضت کو گفتندیحضرت امام م درباره قیامنخبگان مبارز  ی،از نظر علم

ام در خانهه  و خانواده امنشسته ینجااالن ا یدبگو یکس ینکه! مث  اکندیچکار م ددار یستن

 . بهه چنهین شخصهی   با آنها صحبت کهردم  ینترنتو ا ی من بدون تلفن و موبا اما اندنشسته

 ی.ارتبها  برقهرار کنه    تهوانی یابزار نم ینبدون ا گویی،یچه م یستیشما متوجه ن گویندیم

مبهارزه و  بهرای   ینهی . ابراز عدارد ینیابزار ع بلکه یستن یبحث نظر یکصرفا  هم  یاستس

کهه   «روش مسدلاانه » یها بهود   «یروش پارلمان» یا در آن زمان، یتو کس  حاکم یامق

در  و ورفهداران آنهها   شهد. آن دو روش  یروزاما پ نپذیرفترا  ینهااز ا یچکدامحضرت امام ه

شد.  یروزحضرت امام پ اماسرکوب شدند  55تا سال و همگی  شکست خوردند یرانجامعه ا

را ههم   یهن کهه ا  شهد  ابدا ایشان  ی که به لطف خدای متعال توس روش یک ی؟با چه روش
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 نشده است. یزهتئور اما. وجدانا  انجام شده یمبکن یزهتئور یدبا

 «الزمه توضیح عظمت انقالب«فلسفه تاریخ ، 

شود که به ایهن سهوال   هنگامی روشن می «عظمت اص  انقالب»نکته دیگر در تحلی  

که گذشهته و   فرمایندیهم م یکرد؟ مقام معظم رهبر یامچرا حضرت امام ق اصال  بپردازیم:

رونهد   یهک  و در را مرتب  بهه ههم   ینهاا یعنی یم،کن ی تحل یمانقالب را بخواه یندهحال و آ

 یدد با. شهما  یستممکن ن یخبه نام فلسفه تار یبدون بحثاین کار  ینیم.و معقول بب یمنطق

و  یروند منطقد  یکرا با  یندهو آ التا گذشته و ح یدداشته باش یخفلسفه تار یک

پیرامهون  شهده،   یهع هم کهه خهدمت بزرگهواران توز    1یکتاب ینکه ا یدبده یحمتصل توض

و آن را  کهرده اسهت   یزهعظمت اص  انقالب را تئور و است یرهبر یانیهقسمت اول بهمان 

 .کنمیبه آن اشاره م یاجمال یلیخ یلیکه من خ توضیح داده« یخفلسفه تار»سطح  در

دستشهان   یها دن نیاپرسهتا بود. قب  از انقالب هم دن یارشاندر اخت یاکه دن دنیاپرستان

 یاسهی س یهها نبود؟ حرکهت  یو انقالب خبر یامقاز کجا بودند؟ چرا  یعهش یعلماپس بود. 

 یهد با اگر بخواهیم پاسخ عمیقی برای این سوال پیهدا کنهیم،   شد؟ینم یدهد یو بزرگ یدشد

 یحضهرت وله   یبهت ) ( و فلسهفه غ ینامهام حسه   یاماکرم)ص( و فلسفه ق یفلسفه بعثت نب

اجمهال آن را  کهه   بهدهیم  یحتوضه  یخیبستر فلسفه تار یکدر  راعصر)عج( و فلسفه ظهور 

 کنم.عرض می

الخهاتمم لماسبهببق، و الفهاتح    » که:وارد شده و در وصف ایشان اکرم)ص(  ینب یاراتدر ز

 یهک را آغهاز کهرد.    و آینهده نهوینی   یهدی دوره جد و داد یاندوره گذشته را پا «ستُقبِ ا الم

اکهرم)ص( همهه    یاست که تا قبه  از بعثهت نبه    ینا یددوره گذشته و دوره جد احتمال در

 ههای یهت توسه  نظامهات کفهر و حاکم    فدارانشانو همه ور یناولوالعزم و همه موحد یاءانب

 یهد تبع شهدند، یغهارت مه   شهدند، یسوزانده م شدند،یبودند، کشته م یکفر، مطرود و منزو

 یهاء اکرم)ص( همه انب ی. تا قب  از بعثت نبشدندیشکنجه م افتادند،یبه زندان م شدند،یم

و  یهد و کلمهه توح  اشهتند کفر قهرار د  هاییتتحت فشار و ضربه حاکم ین،اولوالعزم و موحد

 نداشت. یتنبوت، امن

چند روز بهه حالهت    زدند کهیکتک م به نحوی حضرت نو  را نق  شده که یاتروا در
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را بهه   ی اسهرائ  یقهوم بنه   پسهران ر آتش انداختنهد.  را د ) ( یم. حضرت ابراهافتادیاغماء م

 هها یرومه  ی تحو خواستندیرا م یسی. حضرت عبردندیم یزیکنبه و دخترانشان را  یبردگ

درخت پنهان شده بهود، بها اره    ینرا که در ب یابشود. حضرت زکر یدهکش ی به صل وبدهند 

آتش زدند. تا قب  از بعثهت  و  گودالی جمع کردندشهادت رساندند. اصحاب اخدود را در  به

. شهش ههزار و   کردنهد ینداشت. کفهار غلبهه مه    یتو نبوت، امن یداکرم)ص( کلمه توح ینب

بهر اسهاس حکمهت و     نداشت و یتو نبوت امن یدکلمه توح ،تهشتصد سال از هبو  تا بعث

 .بود ینجوالن کفار و ضعف مومن و تاریخ، شاهد به کفار مهلت داده شده بود حلم الهی

دوران  یک و« الخاتم لما سبق»: کند یداپ یانپا یدبا اکرم)ص( یبعثت نب بادوران  ینا

 لهذا «. الفاتح لمها اسهتقب   »: بکند یداپ یتو نبوت، امن یدتوح که در آن، آغاز بشود یدیجد

 یحداق  سه  ها(هیّبجز سر)است که در ده سال،  یامبریپ یناکرم)ص( اول یکه نب بینیدیم

 تهرین یبه وور متوس  هر سال حضرت سه جنگ کهرد. بحرانه   یعنیت. غزوه انجام داده اس

چنهدهزار  کار را کرد؟ چون مهلت  ینجنگ است. چرا ا یست؟چ یاسینظام س یک یتوضع

 رفتندیکنار نم البته آنها .کردامنیت پیدا می یدکلمه توح یدکفار تمام شده بود و بای ساله

فرمود  اگر نبی اکرم. شدعالج می یرشمشبا جنگ و  یدلذا با دادند ویو عنادشان را ادامه م

کهه   یو زحمته  یبهود، سهخت   یههه و یشهان ا یتچون مأمور ،«تیمث  ما اوذ ینبال یما اوذ»

بسها  شهر  و کفهر و     یهدن برچ یشهان ا یهت چهون مأمور  .یدنکشه  یامبریپ یچه یدند،کش

. شهش ههزار و   روندیکنار نم به راحتی آنها که البتهبود.  ینکره زم ویاز ر یّجل یپرستبت

بهر   کهه  ییبه و غر ی و جهاد عج آیدیوس  م یربودند. لذا مسئله شمش یسهشتصدسال رئ

 لهذا  .یسهت مها قابه  تصهور ن    یکه اصال برا صورت گرفت جنگ در ده سال یس اساس آن،

خطهاب بهه    وارد شهده کهه   گیرید،یقرار م ینهاکرم)ص( در مد ینزد منبر نب یوقت بینیدیم

خفه  بانتصهابک   » شهد  یرگ ینآمد و زم یینکفر و شر  پا علوّ ،رپایی توب با :گوییدبمنبر 

 یهد کلمهه توح  یبهرا  یهت از کلمه کفر برداشته شهد و امن  یتامن «.علوّ الکفر و سموّ الشر 

 حاص  شد.

کهه وارث علهوم    یههودی  یهونس بود، ههم   ی که وارث علوم انج   کهراح یرایبح هم

 یرشمشه  یامبرپ ینا «یفالس یهذا نب» :گفتند ،دندید یحضرت را در کودک یبود، وقت یهود

 یهت بکشهد و امن  یرد شمشه یایه که بعد از شش هزار و هشتصدسال مهلت، ب یامبریاست. پ

آخرالزمهان   یگذشهته بهه نبه    یهاء ههم کهه انب   یبشهارت  یعنیبکند.  یجادا یدکلمه توح یبرا

. کهه  کنهد یمه  یجهاد ا ینموحد یبرا یتکه امن آیدیم یبود که کس ینا یشمعنا دادند،یم
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 یهد و بادوام باشهد، با  یدارپاو  بماند یاگر بخواهد باق یتامن ینا. افتدیوبعا  با جنگ اتفاق م

 اییهکار را کردند. پا ینا )ص(اکرم ی. نبقرار بگیرد یقدرت جهان یاسدر مق یداسالم و توح

دند و در نفهاق زده شه  ولهو  ) یشاننهادند که امت بعد از ا یانمجاهده و مبارزه با کفر را بن از

 یِجنگه  ینماشه ادامهه دادنهد کهه     یاما راه جهاد با کفهار را وهور   (اوج انحراف قرار گرفتند

در آن  هها کهه  عهرب  و یدندفروپاشه  شرقی را و روم یرانا یعنی ی آن زمانماد یهاابرقدرت

شدند، امریکا و شهورویِ زمهان خودشهان را سهاق      ای حساب میزمان قوم ضعیف و حاشیه

   ند.کرد

 یهامبر پ توسه   جههاد  یهق از ور یهد ت توحیه امن ینفرهنگ مبارزه بها کفهر و تهام    ینا

ائمه نفاق مجبور شدند آن راه را  ینکرد که ا یدر آن جامعه نفاق زده، کار یحت )ص(اکرم

اسهت کهه    ) (یو ائمه هد ) (یرالمؤمنینو ام )ص(اکرم یامبرکار پ عظمت ینادامه دهند. ا

و  یامهو  یهها یرا مجبور کردند که آرمان بعثت را محقق کنند. لهذا امپراتهور   ینمنافق ینا

 یهد کلمهه توح  یبرا یتو امن کردندیگرچه منافق بودند، اما ظواهر اسالم را حفظ م یعباس

 یرالمؤمنینام یرکرد و گرده کفار را با شمش ینهکار را نهاد ینا )ص(اکرم یامبرحاص  شد. پ

ههم   یرالمهومنین ام یهارت در ز ،«یفالسه  یهذا نب» امبر گفته شده. لذا اگر درباره پیشکست

 ینهضهت نبه   یاسیِس یتیامن ینظام یتشخص امیرالمومنین، .«تهنبوّل ا یفس» وارد شده که:

کده اهدل    ینیمندافق که  یبه نحو یستادآن ا یکار را انجام داد و رو ینبود. و ا )ص(اکرم

کار را نکردند و  ینبروند با کفار ساخت و پاخت بکنند، نه تنها ا یدهستند و با یادن

 آن زمان را فروپاشاندند. یماد یابرقدرتها جرأت نکردند، بلکه

 یو عباسه  یامهو  یامپراتهور  یعنیشد،  یوارد معادالت قدرت جهان یدو توح اسالملذا 

کردنهد و ظهواهر    محافظهت  یهد کلمهه توح  یتامناز  . منافق بودند اماندشد جهانی ابرقدرت

 ینرا حفهظ کردنهد. در مقابه  چنه     و... و حهج  یو قرآن خهوان  یمسجدساز اسالم از قبس 

. لهذا ههم   شهود مهی  یهتق به حکم ی،نداشته باش یاراگر  ،ایستدکه در مقاب  کفر می یمنافق

به آن معنا  یامعصر)عج( ق یبه عنوان نواب عام حضرت ول یعهش لمایهم ع ین،ائمه معصوم

) ( کهه  ینانجام دادند بجز امام حس یهتق نکرده و (یرندو حکومت را به دست بگ یایندکه ب)

کهه یزیهد بهرخالف سهایر خلفهاء      اشاره شده  ی در آن کتاب به تفص .دارد یابحث جداگانه

خواسهت کفهر جلهیّ را بهه جامعهه اسهالمی       حاضر نبود که در مقاب  کفر بایستد بلکهه مهی  

بود کند. لذا امام حسین برخالف سایر ائمهه، حاضهر بهه بیعهت     برگرداند و آرمان بعثت را نا
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 .  نشد و لو یاری نداشته باشد و به شهادت برسد

  معنویت فردی تفاوت معنویت اجتماعی با 

 یانقهالب اسهالم   یتبر مشروع یداستدالل جد تا ییدبگو یدرا حتما با یخفلسفه تار ینا

 یصهرفا احکهام فهرد   و حقق احکهام رسهاله   ت یانقالب برا ییمبگو چنانچه یعنی. شود یدتول

اسهت!   یچهه انقالبه   یهن احکام اجرا نشده، پهس ا  ینکه ا یندگومیهم  های، بعضهانجام شد

 ینتدام  یسدت  در رأس احکدام رسداله چ  کهه   ی. در حالگویندیرا م ینمتحجرها هم

حکدم اسدت.    تدرین یمادور  یندر مقابل کفر و شرک است. ا یدکلمه توح یتامن

به   قدرت اسهالم را در مقا  یزان. شما چه مشودیم یفدر ماورش به آنجا تعر یتمعنو

از  یکهی  . اگهر یمکه اشاره کهرد  شودیم ینا یتمعنو یمحور اصل ید؟داد افزایشقدرت کفر 

 یدت معنو یسدت بلکده  ن یفدرد  یدت معنو فق  یناست، ا «یتمعنو» ،حورهای بیانیهم

شهما   البتهه  در مقابل تمدن و اجتماع کفر و شرک است. یتمدن یتو معنو یاجتماع

که قهدرت مقابلهه بها آنهها را      یدهم الزم دار یو درون یمناسک فرد یککار حتما  ینا یبرا

 .یدداشته باش

به عنوان وارث دولت  یکه عثمان یوقت کند؟یم یداکجا معنا پ یانقالب اسالم بنابراین

دسهت از   ینمنهافق  ،یداول فروپاشه  یجنهگ جههان   بعهد از  یدولت اسهالم  ینفاق و امپراتور

مدرن بازگشت و اسهالم   یو بت پرست ینبرداشتند و کفر نو یدکلمه توح یتامنمحافظت از 

کهه   - یه  عج یهر تعب یهن اکهه  حضرت امام را  کندرا در معرض خطر قرار داد. خدا رحمت 

بها ایهن    قهرآن  یعنی. «مدرن یپرستبت» فرمود: -آن الزم است یحتوض یها برانامه یانپا

 یکسه  کهه  االن کند؛ امها یبه عذاب م یدو تهد کندیم یخها را توبپرستبت شدت و حدّت،

پرسهتی بهه عنهوان یهک امهر      پرست نیستند بلکهه بهت  کفار که بت یتاکثر پرستد.یبت نم

صرفاَ بهه  قرآن را  یاتآ باستانی در منطقه تبّت و... محدود و منزوی شده است. حاال آیا این

ههم   یهن که ا یم؟معنا بکن یدمدرن را با یبت پرست یا !یم؟کننصراف م االیی الما و امثال اود

 به آن اشاره شده است. الذکرفوق دارد که در کتاب یبحث مفصل

  بر اساس فلسفه تاریخ الهی «مشروعیت انقالب اسالمی»استدالل جدید برای  

و آرمان بعثت را  شدیم یننفاق تام هاییتوس  امپراتور که یدکلمه توح یتامن پس
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خطهر بازگشهت   با  فقهای شیعه و با فروپاشی عثمانی ضربه سهمگینی خورد کرد،یحفظ م

مواجه شدند و مبارزات شان را آغاز کردند تا پهس   _ آن یندر شک  مدرن و نو ه البتهکفر  

مقابه    قهم زد تها در  را ر یانقالب اسهالم  هایی، این مبارزات به بلوغ رسید واز فراز و نشی 

کهه بهه    یکفهر  ، به کلمهه توحیهد در مقابه    یا به عبارت بهتر قرار گیرد یشرق و غرب ماد

 .  ، امنیت ببخشدشده بود یاحاکم بر دن ،غرب یاقرائت شرق 

 یهای دن هسهتند، « سهتُقبِ  ا االفاتح لمه » که اکرم)ص( یمعنا ندارد بعد از بعثت نب ینا

کلمهه   یهت امن امنیت پیدا کند اما بعهد از مهدتی، مجهددا   ود و کلمه توحید آغاز ش یدیجد

 یهن حضهور داشهته باشهد. ا    یدر معادالت قدرت جههان  یدبا توحید بلکه .برود یناز ب یدتوح

اهه    سهت از د ،اسهالم دفا  از پرچم  لذا. دچار اختالل شد یدولت عثمان یبا فروپاش آرمان

 یرسه  یهک ا به دسهت گرفتنهد و   ر یدکلمه توح یتپرچم امن یعهش ینفاق خارج شد و علما

فضه    یخو شه  یرازیشه  یرزایاز م وول کشید سال 150حدود  که آغاز کردند ی رامبارزات

ز و فهرا  یهن از ا یبنهد . حضرت امام بها جمهع  یاهلل کاشان یتاهلل مدرس و آ یتآ تا یاهلل نور

 بایهد  کس  قدرت یبرا یعنیرساند.  یروزیرا به پ یانقالب اسالم ،فرودها و آزمون و خطاها

 یدر فضها  یی؟. آن ههم در چهه فضها   یفتادشبه اتفاق ن یک. ییدبگو یخیسال روند تار 150

که محقهق شهده    )ص(اکرم یآرمان بعثت نب ینلو به شک  مدرن آن. ا و یبازگشت کفر جل

که با انقدالب   یفرمودند امروز هر کس یمقام معظم رهبرمخت  بشود. لهذا   یدبود، نبا

 یآن و معنها  یاسهتدالل  یمعنها  .کندد یمد  یعدت ب )ص(اکرم یبا نب کند،یم یهمراه

است و  یابحث مهم و گسترده یخفلسفه تار ین. اشودیمعنا م یخآن در فلسفه تار یتخصص

 .شدبه آن اشاره  یاجمال یلیخ

و حضهرت   یرالمهومنین ام خواندند و فقه  یکعبه نماز م در مقاب  )ص(اکرم ینب یوقت

 یبا عباس عمهو  که در حال تجارتعرب  تجاراز  یکی کردند،می خدیجه با ایشان همراهی

مهن   یپسهرعمو  یهن ا :گویهد یمه  عموی پیامبر هم کنند؟یچکار م ینهاا بود، پرسید: یامبرپ

اسهت، و   یامبرخدا او را فرستاده و پ کندی، فکر م«زعم ان اهلل ارسله»دارد،  فکراست، دو تا 

 به و روم یرانا یامپراتور یهاگنج کندیفکر م «هیستفتح عل یصرو ق یکسر کنوز نّا زعم»

مضهحک   ایهن حهرف را   ،آن زمهان  معهادالت قهدرت   با توجهه بهه   اه  دنیا .افتدیدستش م

درجه  قوم یک بلکه ند،ها نه تنها در معادالت قدرت نبودعرب چون)نعوذ باهلل(  دانستندمی

در  ینافاسهو کمثه  بور  جایگهاهی به تمثی  امهروزی،  و  ندشدیدور از تمدن حساب مو سه 

   داشتند. یو هفت کشور صنعت یکامقاب  امر
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بر خالف همه معادالت قدرت، این واقعیت جدید و الههی را ایجهاد    )ص( اما نبی اکرم

 یهها و دولت یعثمان یامپراتور یبا فروپاشکرد و منافقین نیز مجبور به تداوم آن شدند اما 

علمای شیعه برخالف گذشته، خود را موظف بهه قیهام   . لذا دچار اختالل شد مهم ایننفاق، 

کردند و در تکام  آن، حضرت امام  یامافتاد و ق یعهش یبه دست علمااسالم پرچم  دیدند و

که همه نخبگان مبارز جهان  ینیع یاز ابزارها کهدر حالیرساند.  یروزیانقالب را به پ

رقدم   ینجدا شد. معجزه انقدالب ا  پیروزاستفاده نکرد و  کردند،یاز آنها استفاده م

 خورد.

در کهوه،   چهه کهاره بودنهد؟    یاور،گفتند معجزه ب) ( به حضرت صالح  مودثقوم  وقتی

از  دندانیاست. م یسنگ تراش ان. شغلشآوردندیکاخ در م از کوه، و کردندیم یتراشسنگ

و خهدا   .یهاور ناقهه در ب  ،گفتند از سهنگ  ) ( صالح به حضرت لذا .آیدیدر م یزسنگ چه چ

وجدان را داشهتند کهه    ینباالتر ینهاناقه درآورد. ا ،نگاش را همان جا رقم زد و از سمعجزه

اما معجزه دقیقا در مقاب   .فهمیدندیاز همه بهتر م این مطل  را و آیدیاز سنگ ناقه در نم

  کفر و شر یهابه عجز درآورنده قدرت یمعجزه هم به معنا وجدان آنها رقم خورد. اساسا 

بع  را «یغرب یاو  یشرق یا»  همگان بهینیِدر الزام ع ت کفرقدر ،حضرت اماماست. 

در روش  یحتد  یغربد  یا یشرق یا :درست کرده بودند که ینی. الزام ععجز کشاند

جهز از   دانستندیحضرت امام وجدان آنها را شکست. آنجا اعجاز رقم خورد. همه م مبارزه.

وجهدان همهه مبهارزان     یهن موفق بشهود. ا  تواندینم ای مبارزه ،یپارلمان یا یکیچرروشهای 

را از دل  یاسدالم  بانقدال  یحضرت امدام، ناقده  وجدان شکسته شهد.   ینجهان بود. ا

اصهال   بودند، درآورد. یماد یهاکه روش یکیو چر یپارلمان یهامبارزه یهاصخره

صهحبت  « یهآ» دربارهقرآن  ی. ابتدا تا انتهایبتدر دوران غ یاعجاز است. حت بر یند ساسا

 یه  کهه تعط  یبهت در دوران غ یشنشهانه هها   کنهد، یمه  یتهدا یش. خدا با نشانه هاکندمی

امهام   پیهامبر و  ه دسهت و معجزه ب یهحتما آ در دوران حضور است که ین. فرقش اشودینم

  خهورد( رقم می عصر یحضرت ول )گرچه معجزه به دعای یبت، اما در دوران غخوردرقم می

عصر)عج( است. قل  حضرت امام  یتحقق معجزه کجاست؟ قل  نائ  عام حضرت ول ظرف

تهک و   یسهتاد، جهان ادر مقاب  و  کردند یجبس (یو چه غرب یچه شرق) ه کفررا مقاب  سلط

را در  «یغربه  یها  یشهرق  یها ». حضرت امام کنندکار میبا آن  همه که ییتنها، بدون ابزارها

 .یمده یحآن را توض یدبابعدا که  یکرد با روش یروزشکست، انقالب را پ حاکمیتاص  
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 نقطه کانونی دوم: کارکردهای انقالب اسالمی 

بهه   امها  به راه انداختید، انقالب یکشما  گرچه که ندکنیمطر  ماهالی علوم سیاسی 

اسهت،   یالهمان وور که اقتصهاد سه   .است یالقدرت س یتماه . چونرودیم یناز ب تدریج

 ینو به  یو جههان  یامنطقهه  یهها به قدرت یهبدون تک تواندینمو لذا  است یالقدرت هم س

 بماند. یباق یا کار بکند یالملل

 گفتندد یکه مد  یکسان .شویمیکارکرد انقالب م با توجه به این مطل ، وارد تحلی 

 لدوحی و سداده  ابلده  یهدا آدم ابداً شود،یساقط م یگرشش ماه د یاانقالب دو ماه 

شدما  چدون  که  کردندیموجود صابت م یاسیمعادالت علوم س یرو بلکه نبودند.

 یهها شورش ینا خواهیدیم مانید،ینم یباق ید،را شکست یغرب یاو  یشرق یا یمتقس

 خواهیهد یمه  ید؟را چکار کن ینمنافق یمسئله جنگ داخل خواهیدیم ید؟را چکار کن یقوم

اشدتباه  ن غل  نبود. امها  ابدا  حرفشان در محاسبات خودشا ید؟را چکار کن یلیجنگ تحم

قددرت   با تکیه بر ایمان مردم مدومن،  حضرت امام دانستندیبود که نم ینجاآنها ا

 فرماینهد مهی لهذا حضهرت آقها ههم      .که مااسبات دیگری داردکرده است  یدتول یاله

 یکارآمدد  ینتدر بدزر  است.  یحرف غلط یننظام ناکارآمد است. ا گویندیم یبعض

 یبرود، ولد  یناز ب خواستندیم یجهان یهاهمه قدرت کهاست  یننظام ا

متهداول اسهت.    یاسیشکستن همه معادالت علوم س یشماندن، معنا یباق ینا ماند. یباق

 یکها و ههم آمر  ین،ههم چه   یه،آن موقع هم روسه  2001مثال در مسئله جنگ عراق در سال 

کشهور اسهت،    یهک همه موافق بودند که صدام ساق  بشود، ظرف دو سه هفته ساق  شهد.  

. از آن افتهد یاتفهاق مه   یتحاکم ییرتغ یعاهماهنگ بشوند، سر یجهان یهاقدرت یوقت یول

 رشهده اسهت، د   یشهی فرسا و لذا مسهاله  با هم دعوا کردند یکاو آمر یهروس ین،ورف در اکرا

شده است. حضرت امهام چکهار کهرد؟     یشیسر آن دعوا دارند، فرسا یهو روس یکاآمر یه،سور

 ماند.   ینباشد، اما باق خواستندیها مرد که همه قدرتک یانقالب

خالف همده  »است که  ینا اشیعظمت کارکرد انقالب در ماور اصل

 همهثال چه   ماندد.  ی، عمل کرد اما باق«در حفظ و بقا یاسیمعادالت علوم س

 وقتی صدام جنگ تحمیلی را شرو  کرد، ارتش مها در مقهابلش قهرار گرفهت.     افتاد؟ یاتفاق

ی آنهها شهک    علمه  یهت بودنهد. هو  یکه فرار نکرده بودند و انقالب یمتعهد هاییارتش یعنی
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و آمهوزش دیهده    خوانده بودند به صورت تخصصی جنگ را ،دانشکده جنگ و در گرفته بود

در مقابه  عهراق    شودینم گفتندیو م کردندیم یهسخت افزار تک ، بردر معادالت بودند. لذا

؛ از جملهه در  کردند و شکسهت خوردنهد   چند بار هم امتحان .پیروزی مهمی به دست آورد

 ائقارتش عراق فه  ،و نظم یاز نظر سخت افزار ید؟چکار کن خواهیدیم ینجاا عملیات هویزه.

کهه شهما نظهم     یجههان  یهااند. همان قدرتپشت عراق رفته یجهان یهااست. چون قدرت

. کننهد اند و از آن حمایت میرفته عراق پشت ید،شکست -بود  یغرب یا یشرق یاکه  -آنها را 

تغییر جنگ را  یکمعادالت کالسشما  یدانی،مدر اینچنین شرای   ید؟چکار کرد ینجاشما ا

 ینزمه »همهان   ،یکمعهادالت کالسه   قوگرنهه وبه   یهد، بمان یو باق یدبجنگ یدبتوان تا دادید

، امدا  صددر خدا ن بدود    یدرست است که بند  یعنیدرست بود.  «یریمزمان بگ یم،بده

در معهادالت موفهق    یوقت گفتیم یحرف تخصص ینابود.  یحرف تخصص یک یندهنما

. یدرا حفظ بکن هاینسرزم یهو بق را بپذیریدبس حداق  آتش ،ی برقرار نشدهو توازن یستیدن

 یهک کهه بتواننهد    انجهام شهد   یباقر یدامثال شهتوس   یعمل هو مجاهد یو چه تالش فکر

ساخته شد. همان وور که  جدید یتواقع یک ،بکنند! در عم  یجادرا ا ییدروش جنگ جد

 یکهی و چر یپارلمهان  روش در مقابه   نهوین  روش مبهارزه  جدید و یک یتواقع یکدر عم  

های بینیآن پیش .ماندیمو اال باقی نمی شد یجادا هم یدجد یدنروش جنگساخته شد، 

دیدند که الت موجود را میمربو  به سقو  جمهوری اسالمی هم این واقعیت مادی و معاد

را  یدن ا سهازند. دانستند که امام و یارانش واقعیت جدید میدادند ولی نمیآن وور نظر می

و  شدود یمد  موجدود  یککالسد  هدای نکند، خودش دچار روش یزهاگر سپاه تئور

   .شودیم یفدر آن ضع هایزهانگ شود ویبر آن حاکم م یروزمرگ

یاسی بهر  س یتی وامن ی ونظامهای در مقاب  هجمهاست که  یقسمت ینا یندهسپاه نما

کفار بهر خهالف    انقالب، شک  گرفت و معادالت موجود را تغییر داد تا انقالب را حفظ کند.

. رهکنند نهه مهذاک   یزیکیحذف ف خواهندیاول م بینند،یم یخطر یوقت یشانهاهمه دروغ

کودتها،   ی،نظهام  ،یتهی امن ،یاسهی س لهف . از جههات مخت ور شدندحملهلذا با پیروزی انقالب 

 حرفشهان ههم  محاسهبات و  ببرنهد. و   یناز به  انقالب را که یدشد یاسیس یجنگ و فشارها

 قضیه. در خوردیمیشکست م تحمیلی در جنگ یدما با و درست بود وبق معادالت موجود

 یدد با نهدارد(  یجنهگ داخله   تفهاوتی بها   نفر یلیونم یکه هفده هزار کشته در س) ینمنافق

 یدفداع  یاسدی س یتدی امن متداول هایدر روش ییری. چه تغخوردیمیشکست م
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چدون حاضدر     منطقه چرا شکست خوردند یهاو انقالب یم نرفت ینکه از ب یمداد

. یده بودندد را د اسالمی تجربه انقالب ینکهبا ا ؛را انجام بدهند ییراتتغ یننبودند ا

ههم اعجهاز انقهالب     یهن . او با این حال شکست نخهورد  نداشت یاما حضرت امام تجربه قبل

 ییهرات تغ یهن . چهون ا داشتن یشینتجربه پ یچکه ه فرمایندیمدر بیانیه هم  رهبریاست. 

، نداشهتند  چنهین در  و جرأتهی   منطقهه  یهها انقهالب  و خواههد یمه  و در  باالیی جرأت

 ی درست کرد تها فضا و محیط نداشت، یشینتجربه پ ینکهحضرت امام با ا .شکست خوردند

 .شهدند  ح مهتم  قضیه ینبر ا نیروی مومن هم یسر یک و بشود یجادا یدروش جنگ جد

ح  متم کار ینا برو چندساله  یستجوان ب چند .ندنداشت یتخصص جنگ یچکه ه یکسان

که  ندکرد یجادا یو تجرب یو عمل یدانیبه صورت م یدروش جنگ جد یک و شهدند 

 .  نشده است یزههنوز هم تئور

و جزئیات این تحلی  را توضهیح   یمبود یکی از مسئولین نظامکه در خدمت  یاجلسه

و سهردار سهلیمانی    یخهراز  یدخدمت شه 65سال  :گفت ی تحل ینا ییددر تاایشان  دادیم.

یهزان  آن عز گفتند:یم و این دو بزرگوار بودم )هنوز شهید سلیمانی به شهادت نرسیده بود(

چهون بها آنهها     .شرکت نکنند یاتاند، در اتاق عملدوره دافوس خوانده و اندتهکه رف سپاهی

است.  یرتخصصیو غ یرعقالنیکار شما غ گویندیم رتبا م کنیم و آنهااختالف شدید پیدا می

انهد دوره دافهوس   که از سپاه رفتهه  یزانیعز ینکه ا کنیمیم یاتعمل یما به شرو گفتندیم

است که االن ههم   یتجرب یدد شده، روش جنگ جدیجاا یتیواقع یک یعنی. یایندن اند،یدهد

. امها چهون   کننهد یمه  یهر گینرا زمه  مقابه   ورف و گیرندیبه کار م یگرد یو جا یهدر سور

به نظر ما، عظمت شهید سهلیمانی ههم بهر     نشده، از درون مورد سؤال و ابهام است. یزهتئور

شهود کهه در   آن تعریهف مهی   اساس حفظ این تجربه و بکارگیری مجدد آن و روزآمدکردن

 ای به آن پرداختیم.  جزوه

 تجویز راهکارهای صحیح، وابسته به توصیف و فهم عمیق از تجربیات انقالب برای بقاء 

بشهود کهه    یزهتئور یتجارب قبل یدانجام بشود، با یاگر بخواهد به درست یزهاتجوپس 

بهرای ادامهه راه انقهالب مطهر       که یزهاییهمان وور که تا االن تجو است. ینکته مهم ینا

 یعنهی نشده است.  یزهتئور یتجارب قبل. چون جواب کام  را نداده است وناقص بوده  شده،

بلکه تحلیه  تجربیهات    بکند. یزهتجربه انقالب را تئور یامدهن جدید یتخصص یاتادب
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 یغلطه  راه»: گوینهد یاند و ممعنا کرده یآنها هم ماد ارجا  شده و موجود یاتبه ادب انقالب

تجربهه حضهرت    امها  «ید؟اهدرست کر یمواز ینهادها ید. چراازا عم  کردهینههز و یدارفته

 یدستگاه یک ینکهنه به خاور ا ؛کرد ینهادساز و دفا  یاستس یت،بود که در امن ینامام ا

کهه   رسهید به نظرش مهی  حفظ انقالب برای اییههو هاییتمأمور یک ینکهبزند، به خاور ا

ی، نامعقول از جهت تخصصها را و آن ماموریت انجام دهند توانستندینم یککالس ینهادها

 یتامن و اطالعات ی، مااسبات تخصصجنگ یمااسبات تخصص یعنهی  دانستند.می

ندوع   یدن ا پدذیرفت ینمد  یو حزبد  یاسدی کدار س  در یموجود، اطالعات تخصصد 

   .کردطرح میکه حضرت امام انجام مرا  هایییتمأمور

 یینهادهها  بلکهه  منفعه  نشهد   «عهدم پهذیرش تخصصهی   »در مقاب  این حضرت امام 

 یهن ا یبهه نحهو   یهدانی و م یلهو تجربه   و های دینی شدید،داد که با تکیه به انگیزه ی تشک

. عمهال بهه   یدحهزب بهه آن معنها نداشهت     یاسی،. شما از نظر سدهندیانجام م را هایتمأمور

 کهه ی. در حالیدکرد یافکار عموم یسامانده ،اجدنهاد نماز جمعه و مسبا  یصورت وجدان

 شلوغ بود بهه  در آن دوران جمعه ینمازها اگر .کنندیرا کنترل م یر عمومکاحزب اف آنها با

  یالهه  کهارکرد حهزب را بهه صهورت     کهرد و این دلی  بود که نیازی از جامعه را برآورده می

 ییررا تغ یاتشهادت ول  که نحوه عمل یانسان یرویبا ن یلیونیم یست. ارتش بدادیم امانج

با  یدنهاد جد یکبه عنوان  یلیونی،و شش م ی. اوالعات سبه عهده گرفتکار جنگ را  ،داد

ای از مقامهات  . لهذا عهده  را کنترل کهرد  ولبی و...و جدایی ینمسئله منافق ید،جد یرفتارها

 یکهی تخصهص جنهگ چر  خودشهان م به ایران آمدند، با اینکه  64 یا 63سال  در کوبا وقتی

 یهک کاوه گفته بود مهن   یدکه شه ید؟شما چگونه کردستان را کنترل کرد گفتندیم ،بودند

 یزانیپارت یهارا کنترل کنم، وگرنه جنگ ینام تا توانستم اابدا  کرده یدیجد هاییکتاکت

 ؛شهود یمه  مرکهزی  قدرت ضربه بهنظام و  یشکه باعث فرسا شودیم یمعموال آنقدر ووالن

 . یسودان جنوبوضعیت مث  

 نیاز انقالب به تئوریزه کردن تجارب خود 

تجدارب انقدالب را بدر مادور      یدبا که اوال است ینمهم ا یلیخ نکته یک ینبنابرا

گفتمهان  » در کتهاب کهه    موجود دانشدگاه.  یاتادب بر ماور نه ؛یمکن یزهتئور انقالب

 در مهثال  بیهان شهده اسهت.   ردن که  یزهتئهور  ینهمه  ههای اولیهه بهرای   گام« یانقالب اسالم
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. در حالیکهه نیهروی ههوایی مها     است یاصل یرمتغ ییهوا یروین جود،مو یدفاع هاییندکتر

 یهروی . چگونهه ن امریکاپایه بود و بعد از انقالب در این زمینهه دچهار مشهک  جهدی شهدیم     

 «ابزار» یاصل یرمتغ ینی،زم یرویدوباره در ن یم؟جنگ کرد یاصل یربه متغ ی را تبد ینیزم

 یهد؟ قهرار داد  یهد جد یهات عمل یوراحه  یشهادت ول  را مبنها  یانسان یرویچگونه ن ؛است

تخصدص   ینکهه بهه خهاور ا   د تصدرف کدردیم؛  در تخصص موجو به نفع انقالب، یعنی

تها   یدفاع یتیامن یاسیدر بخش س اهداف انقالب را ماقق بکند. توانستیموجود نم

 است.  همین مطل  ها،سرّ توفیق در این عرصهانجام دادیم و کار را  یناحدود زیادی 

  تئوریزه کرردن    یستیم؟در اقتصاد و فرهنگ ن یم،موفق هست یتیامن یاسیسامور چرا در 

یتی، در محاسبات تخصصی دفاعی امن به متغیرها دهی جدیدو وزن «تغییر محاسبات»

 ای اقتصادی و فرهنگیهالزمه تکرار موفقیت در عرصه

در عرصه امنیت و دفا  موفق بهودیم و هسهتیم   . بر این اساس باشد پس تجویزها باید

ههای  ها احساس کردیم ههیچ راه دیگهری نهداریم و فهمیهدیم دکتهرین     چون در این عرصه

دانهد در حالیکهه آن   شناسد و آنها را غیرقاب  تحقق میموجود، اهداف ما را به رسمیت نمی

 تصهرف کهردیم   در تخصص موجودو  جرأت کردیم هدف خاص حتما  باید محقق شود. پس

احساس نکردیم که  هنوز ما در عرصه فرهنگی و اقتصادی. ایماهداف را محقق کن یمتا بتوان

هنوز  بلکه .یامدهبوجود ن برای تصرف در تخصص موجود جرأت ینا راه دیگری نداریم و لذا

 یکارشناسه  هاییهتوص به شود اگر در اقتصاد موفق نیستیم به این دلی  است کهتصور می

 توجه نکردیم. نه؛ این وور نیست. یاقتصاد

تا معلوم شود تئوریزه کردن تجارب انقالب بهه چهه   مثال را بزنم  یک خوب باشد یدشا

انجهام  مثال در دوران دفها  مقهدس   که  را ییرفتارها ایدسپاه ب معناست و چقدر مهم است.

 ییهاچه فرق یندو بب یردنظر بگ ل را درجنگ متداو یهانامه یینآ ند. اولبک یزهتئور داده،

 بهه  خواسهتند یمه  ذکر شده کهه وقتهی   صاعقه یدر کتاب همپا .با رفتار او در جنگ داشته

خه  مقابه     دادند و از روبهرو و پیشهانی بهه   ای انجام میدشمن حمله کنند باید تک جبهه

 یحته  . امها سهپاه  داسهتفاده شهو   بهر تانک و نفر از یدبا برای این کار هم که کردندحمله می

لذا شهید متوسهلیان راهکهار   . چه برسد به تانک و نفربر الزم نداشت تهیهآتش یتوپخانه برا

تکهرار کهرد.    یندر فهتح المبه   بهود،  نجام دادهدر کردستان ا ای را که قبالجایگزین و تجربه

گفتنهد   (را درست معنا بکنهد.  هایشف ینا تواندیدستش باشد، م یکتئور یکه مبنا یکس)
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چهون   کنهیم، ی. از روبهرو حملهه نمه   کنیمیو به خ  سوم حمله م یمزنیما دشمن را دور م

 یهدی گفت کار جد این شهید عزیز برسید؟ خ  سوم خواهید بهچطور می. یمابزارش را ندار

کار کهه   ینچون ا دهم،یرا انجام م یاتاوالعات عمل رومیبکنم، اوال خودم م خواهمیکه م

مهردم   یهاخون بچه حجت داشته باشم تا بتوانم خواهمیم ندارد، لذا یخصصت ایاصال معن

 یداپ یراهکار یکو  عملیات داشت اوالعاتحضور میدانی برای . خودش یرمبگ گردنرا به 

و کمهک   نهد اوهال  داد بهه خه  اول    سهیم یبها به  عراقیهها   .کردند. رفتند خ  سوم را زدند

، چطهور شهما   یسهت ن یخبر ینجاا وقتی گفتندیم کردند وخواستند. خ  اول هم باور نمی

بهه   یکس از نظر علم جنگ اصال  معنا ندارد که چون اند؟!ها حمله کردهکنید ایرانیادعا می

لذا دشمن به شدت غافلگیر شد و این قدر غنیمت به دست آمد کهه   حمله بکند. ومخ  س

 توپخانه شد. یتازه سپاه دارا از غنائم آن عملیات،

 یعنهی . نیسهت  یهات عمل یدر وراحه  ی جز تصرف در تخصص موجود و تغییرچیز این

 ،بعهد بهه تبهع آن   در عم  و تجربه و میهدان، دچهار تغییهر شهده.      روش جنگ و علم جنگ

 یچیهده پههای  سال  گیرد که بکارگیریآموزشی شک  می یعنی شود.یآموزش هم عوض م

 تها  پهانزده  بتوانهد  یهات ش  عمل در که شودیاص  م یرویینبلکه تربیت ، یستدر آن اص  ن

 قطعا  این تغییر فق  در آموزش نبوده بلکه  .برسد خ  سوم به برود تا یادهپ یلومترک یستب

یی و سهایر ابعهاد   هوا یایی،در ینی،زم یروین مخابرات، لجستیک، مهندسی رزمی، ،تدارکات

د حقق کنه که اهداف را به نسبت م آن به نحوی تغییر کرده یعرض و وول تخصصجنگ و 

 های زیادی باید نوشته شود.نامهکه برای تشریح اینها، پایان

کهه مهی    یکسه  پهس . شودمعیّنی می یزتجومنجر به است که کامال  یفیتوص ینا لذا

با توک  به خهدا و   یدگوتواند ب، صرفا نمیانجام دهد یتخصص ی تحلاز دفا  مقدس خواهد 

مههم   کهار بهود، امها    یمبنا هااعتقادات و انگیزهاین . بله یمشد یروزو پ یمرفت ینحس یارمز 

چهه  و  گهذارد؟ یمه  یهات عمل یدر وراحه  یریچه تاث این است که نشان دهیم این اعتقادات

 یهن کهرده اسهت؟ ا   یجهاد ا یاسهی س یتهی امن عیموجود دفا هاییندکتر با یافاصلهییر و تغ

 نظدام اسدالمی  ا است. ج ین. اعجاز انقالب همکندیم یدامعنا پ ینجامسئله است. انقالب ا

انجدام   تواندد یرا م یبکند، آن وقت تکرارش در جنگ اقتصاد یزهرا تئور یناگر ا

آن وقت  ید،کرد یداآن را پ یشما وجه تخصص یوقت. کنهد یم یداتکرار پ یتقابل دهد.

بدا   ییمبگدو  در تالیل جنگ صدرفاً . وگرنه اگر کندیم یداپ یمتکرار و تعم یتقابل
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بلکه عظمت فرماندهان  و  ددهینم ای برای امروز به مانسخه یم،و زد یمتوکل رفت

در  بایدد بگدوییم   پدس . دهدد رزمندگان ما را یک شجاعت بدون تدبیر جلوه مدی 

 جریان دفاع مقدس و ارتش بیست میلیونی و اطالعات سی و شش میلیدونی و...، 

و ت اطالعدا  متغیرهدای جندگ،   ییرهدا متغدهی متداولی که درباره و ضریبوزن 

 وجود داشته، تغییر کرده است. یاستس متغیرهایو  یتامن

تجربه انقالب توانسته بُعد دفاعی  وارد قسمت سوم بشوم، ینکها یبراو  یگرعبارت د به

را به نسبت کنار بزنهد یعنهی در آن    و محاسبات علمی آن «یدارتوسعه پا یاتادب» و امنیتیِ

   تصرف کرده و آن را تغییر داده و این باعث بقای انقالب شده است.

 رو یشانداز پچشم عظمتسوم:  نقطه کانونی 

کهارکرد   عظمهت  اصه  انقهالب و  یعنی عظمهت  ؟ ه بودچ نقطه اول و دوم خ  برآیند

در تخهت قهدرت بهه تزلهزل      یهده آرم یهها فرعون» وبق بیانیه؟ ای داشتیجهنت چه انقالب

ای جدیهد بهه نهام    را از بین برد و دوگانهه « شرق و غرب مادی» دوگانهو انقالب، « درآمدند

 ایجاد کرد.« اسالم و استکبار» دوگانه

نهه بها کتهاب     دعوت به اسالم هم به این صورت و از وریق عم  و عینیت انجام شهد؛ 

آمد، همه مهردم   دیدپ یدقدرت جد کینوشتن و منبر رفتن. در موضع معادالت قدرت، اگر 

. وگرنه منبر و کتاب ما را سه چهارم مردم جهان حوصهله ندارنهد بخواننهد.    فهمندیجهان م

جها معنها    ینهم هم یغ. تبلتآنجا دعوت به اسالم مطر  اس ید،در قدرت که دست برد یول

 .شودیم

دوگانهه   یاسالم و اسهتکبار بهه جها    دوگانه، «و کس  قدرت یتاص  حاکم» عرصه در

دنیاپرستان و مادیون حاکم . مادی بوجود آمد و سپس تثبیت شد و باقی ماند شرق و غرب

وهور همهه را بهه اسهالم دعهوت       یهن ماند. و ا یببرند و باق یناز ب این را نتوانستندبر جهان 

کهه   ییمتقسه  یهن ا .یدها ناقه صالح درآوردصخره ینا ین. از بیدک معجزه رقم زدیو  یدکرد

. شهوید یمه  یدت حاکم یفیتکوارد  ،شهده  یتبود. حاال که تثب یتدر اص  حاکم یدشکست

فرهندگ و  بکندد  چگونده    یددا کداهش پ  هایچگونه اداره بکنم که ناهنجار یعنی

 یاستس شودنمیکنم   هنگهما یدفاع یتیامن یاسیس تغییرات ینبا ااقتصاد را 

 بدرود.  ییگدر د به سدمت  فرهنگ و اقتصاد اما برود سمت یکبه و دفاع  یتو امن



 

 21 

 

 همهان وهور کهه    چهون  یم؟و دفا  هماهنگ کنه  یاستچگونه فرهنگ و اقتصاد را به تبع س

و  ینهی ع یهات و ادب یروش علمه  یها، در دن یجنگه  مبارزه برای کس  قدرت و علوم دفاعی و

 ،ههم  یصادو اقت یفرهنگ هاییبردن ناهنجار ینو از ب یتحاکم یفیتداشت، ک ینیالزام ع

 دارد. ینیع اتو الزام یعلم یاتادب

، بایهد بهه ایهن نکتهه توجهه      یمکه با آن مواجه هسهت  یاندازچشم پس برای معناکردن

 یفیهت در ک یهد جد یمهاد  یمتقسه  یهک بها   امها  یمکرد یترا تثب یتما اص  حاکم کنیم که

 :کنمیمثال عرض م یک. با روبرو هستیم یتحاکم

با ترکی  چند تخصهص تولیهد    یلمس هایی موبا ینادانیم که همه می یز!عز برادران

 بهرای بهبهود   کهار کهرده و   تخصصهی گهروه   یهک  ،آن )لرزش( یبرهوبرای تنظیم  شده. مثال

 گهروه  آن،عام   یستمنرم افزار و س دیگر فعالیت کرده و برای ارتقاء گروه یک آن یدهآنتن

را بها ههم    ینهها ا آمهده و همهه   یگروهه  یکدر نهایت و با روشی خاص،  دیگری فعال شده.

 یه  موبا تولیهد داد! امها   یه  را تحو یه  ست که موباهاصتخص ترکی  از ینا .هماهنگ کرده

در کنهار   خانه ارتباوات مسئول آن است ووزارت که است یتیقسمت از صنعت آ یک فق 

علهم و   تخصهص و  ییهد بگو یه  موبا یک یبرا شودی. نمگیردقرار می یگروزارتخانه د یستب

بلکهه   !نهدارد  نیهاز  و همهاهنگی  و تخصهص  علهم  ،دارد، اما اداره کشهور الزم علوم  یهماهنگ

در اداره کشهور، بسهیار بیشهتر     یو آمهار کمّه   رقهم و محاسبات و عدد و  یاتادب پیچیدگی و

بها   یهه بها تغذ  ی،و دفها ، بها کشهاورز    یهت با حم  و نق ، بها امن  یت یصنعت آ یعنی. است

از  تهر یچیدهپ یاربس کهدارد  یهم علم ینا ؟چگونه هماهنگ کنمو ... را بهداشت، با مسکن 

و  یهدار توسهعه پا  یهات ادب انهی، حکمر یاتادب ؟گویندیم هچعلم . به آن است ی ساخت موبا

 ،یهت حاکم یفیهت در ک که متاسفانه مادّی است و است تخصصی یهم علم ینهمه جانبه. ا

از  دائم التزایهد  لذت یناآیا . یاستدن معاشقه با و لذت افزایشدنبال به . کندیعم  م یماد

و  یمحاسهبات کارشناسه   هکرده به  ی تبدبلکه آن را است؟ نه،  ینظر یمبنا یکا فرص ،یادن

 . پیدا کرده است و همه جانبه یدارتوسعه پا یاتادبعنوان  و تیکمّو عدد و رقم 

مطهر  شهده، همگهی از     انهداز چشهم  بیانیه به عنوان در ای کهگانهلذا محورهای هفت

تجارب توسهعه  گویند می منظر ادبیات توسعه پایدار تعریف شده و راه ح  آنها روشن است.

. و همهه دسهتگاه   ینیهد چگونهه حه  کهرد. سهنگاپور را بب     ی برز ینیدبب وجود دارد. یافتگی

 ینهد کهه بگو  یستهم ن ی. بحث نظرگویندیرا به شما م ینکشور با عدد و رقم ا یکارشناس

دهنهد. شاخصهه   بلکه عدد و رقم در مقاب  شما قرار مهی . یست هستیمو اومان محورانسان ما
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کننهد و  دهند و بعد آمار وضهع موجهود شهما را اسهتخراج مهی     کمّی برای وضع مطلوب می

دهند و راه ح  رفع این فاصهله را ههم   های مطلوب را نشان میمیزان فاصله شما با شاخص

کنند و تجربه دنیا را هم در ههر زمینهه مقابه  شهما قهرار      میبه صورت کیفی و کمّی بیان 

و  یپارلمهان  ، روشاشتجربهه  ی؟مبهارزه کنه   خهواهی یم گفتندیهمان وور که م دهند.می

در  اداره یفیهت ک گوینهد یاش دافهوس اسهت. مه   تجربهه  ید؟بجنگ خواهیدیاست. م یکیچر

دیپلماسی و انهریی و..، بهه   زیست و ورزش و امنیت و بهداشت و مخابرات و مسکن و محی 

در این میان، کار جهادی و دولت انقالبی چهه معنهایی دارد؟ ههر دولتهی     . این صورت است

  باید این دستور کار را انجام دهد و لو با تغییرات جزئی و روبنایی.  

  تخصصی توسعه موجود و ادبیات بدنه کارشناسی با در مواجهه رهبریروش 

  89در سهال   شهود کهه  معلوم مهی  یمقام معظم رهبر ینینجاست که عمق روشن بای

و  مشهکالت  خهواهیم ی، مه یهت حاکم یفیهت در ک یعنهی  «دارد. یتوسعه بهار ارزشه  » :گفتند

در  یافته و یها توسعه یا » دید هستیم:ج یمتقس یک یکمواجه با  یم،کنرا ح   هایناهنجار

در ادبیهات توسهعه   مهمترین مواجهه انقالب در گام دوم، کیفیهت حاکمیهت   « حال توسعه.

کهه بهه    اسهت  ینماشه یک مث   ،یمکن شبیهت یمبخواهاگر . یستن هم یبحث نظر است که

د اعدا نشینند ویکشور پشت آن م نمسئوالکنند. ها را بر آن سوار میجای چهار نفر، ملت

 ،روغههن گرنشههان ،نشهانگر آب مثهه   گوینهد، یمهه هههادر رسهانه  کههه ههایی و شاخصههه و ارقهام 

 ینپشهت ماشه   گرهها با کنتهرل ایهن نشهان    است. در این ماشین ینبنز قدارم و سنجسرعت

 یهاده پ برنهد و مهردم را در آنجها   مهی  یهافتگی از توسهعه   یابهه نقطهه   و کشور را نشینندیم

 یعنهی  حاال اگر این ماشین، به تعبیر مقام معظم رهبری بار ارزشی داشهته باشهد،   .کنندیم

 .یمکتب یهاآرمان و نه به سوی بردیمی ماد یهاآرمان به سمتکشور را مردم و 

که    نظر می رسدبه اما  یم،هم دار یازدهکرده و دن یزشو ر عرضهیبد و ب یرانمد !بله 

و ناسازگاری  علم و تخصص اداره کشور و نرم افزار اداره کشور ،انقالب ی چالشاصل یشهرو 

باشهند،   و درجه یهک  خوب هم یراناگر همه مد حتی یعنی گیری انقالب است.آن با جهت

اسهت   یهن به خاور ا شوند،یم یزشدچار ر یران. و اساسا  اگر مدیمها را دارچالش ینهمباز 

 نقالبیهون ا ینهاسهت. ا یها دن هاییتواقع گویندیم و بینندیدستگاه را م ینکه محاسبات هم

هستند اما  های مکتبیبسیاری از مسئولین در ابتدا به دنبال ارزش .دهندیشعار م جهتبی

او  یهز م یآمهار و ارقهام کهه رو    و یسهاز  یمتصهم ههای کارشناسهی و   چون دائما  با گهزارش 
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 ی محه  ایهن ماشهین و نحهوه حرکهت آن بهه      در معرض آنهاست، و مواجه است گذارند،یم

گیهری انقالبهی   هها و جههت  بینهد کهه آرمهان   می و به تدریج شودیمتبدی   او برای پرورش

شهما  » رسد که:آهسته به این نتیجه میآهسته هایش ندارد وفرمولنسبتی با این ماشین و 

 «های اداره کشور و دنیا چیز دیگری است.و واقعیت دهیدیشعار م

 گویمی؟ مگام دوم بحث شده یانیهبکدام بخش از در  یافتگیتوسعه  ینا شاید بگویید

 یاربسه  یتخصصه  یهات ادب ، توجهه کهرد و آن را بها   اندگفته رهبریکه  یهفت محورباید به 

. رودهای توسهعه بکهار مهی   ی برنامهاندازهامحور چشم ییندر تع ای مقایسه کرد کهیچیدهپ

 محهور یهازده   بنابر یک بحث تخصصهی، « برنامه چهارم توسعه ینظر یمبان» کتاب در مثال

هفت محوری کهه رهبهری    معیّن کرده و از آنها تعریف ارائه داده است. اندازها راچشم برای

ر بیانیه از آنها نام برده یا اساسا  در بین آن یهازده محهور نیسهت یها اگهر از نظهر اسهمی و        د

، یگهر بهه عبهارت د   عنوانی اشترا  دارند، از نظر ماهوی و محتوایی با ههم اخهتالف دارنهد.   

اخهتالف بزرگهی    ینده،انداز آچشم یرهایعوام  و متغ ادبیات انقالب و ادبیات توسعه درباره

 اگهر متغیرهها بها ههم مشهترکند،      شان با یکدیگر تفهاوت دارد یها  ییرهامتغ یفعرت یا دارند؛

انهداز در ادبیهات   در محورهای یهازده گانهه چشهم   . مثال با هم متفاوت است آنها هایی ضر

 ندارنهد؛  معنا ینبه ا «یسبک زندگ»مطر  نیست یا « معنویت»یا « استقالل»اصال  توسعه،

البته هم ادبیات انقالب و هم ادبیهات   جا افتاده است. شان روشن شده ویچون سبک زندگ

اند اما اقتصداد و علدم در   انداز پرداختهدر ماورهای چشماقتصاد و علم  توسعه، به

 گویدد یمد  رهبدری کده   یاست. در حدال  یبا جامعه جهان یابزار هماهنگ ،نظر آنها

در  یقدا دق ییعند دشمن اسدت.   نفوذاز  یریاقتصاد و علم، ابزار جلوگپرداختن به 

 توسعه عمل کرده است. یاتانداز، مخالف با ادبچشم یهاسرفصل تعریف

نامی از ادبیات توسعه در آن  بوده، یفرهنگ عموم گام دوم، یانیهبمخاو  چون  البته

صهریحا  از  « جمههوری اسهالمی   یراهبهرد  ههای یشهه اند نشسهت  اولهین » در امها  بینیدنمی

 یمرکز الگو» بار ارزشی دارد. بعد هم برای این مطل ، فرمایندبرند و میاسم می« توسعه»

ند تا با تولید این الگو، آن را جایگزین الگوی توسهعه  داد ی تشک را «یشرفتپ یرانیا یاسالم

 یهات اگهر از تجرب  .مواجهیم کهه بایهد آن را بشهکنیم    یدجد یمتقس یک در گام باپس  کنند.

 یمتقسه  یهن ا تهوانیم ینم یم،استفاده نکن در شکستن تقسیم قبلی یقبل هاییفو توص یقبل

 ،یمگهوش نهداد   سهی کارشنا هایکنیم که چون به توصیهتصور می و حتی یمرا بشکن یدجد
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 فایهده یبه  یزهها تجو ،غله  اسهت   هها یشناسه  ی آسه  ونشد. االن چ یوور ینما ا یتوضع

اسهت. در حهالی کهه     یکارشناس ها به دلی  عدم توجه بهناهنجاری دنگوییماالن . شودیم

و در افتهادن   این کارشناسی، قسمت سیاسی و نظامی هم دارد و بر اساس آن، اص  انقالب

کار غلطی بود! حاال باید کارشناسی موجود را کنار بگهذاریم و ذوقهی    با شرق و غرب مادّی،

این است که باید یک کارشناسی جدیهد ایجهاد و تولیهد     و چالش مهم جلو برویم؟ یا مساله

  نیم؟ک

 یریدرگ: برجام، محصول کارشناسی علمی و تخصص مادی / منشأ ناهنجاریهای کشور 

 اداره کشور یفیتتوسعه در ک یاتانقالب با ادب یاتادب

کنهد و در  چند الزمه مطر  می یم،قبول کن موجود را یکارشناس یاتادب ینا و اال اگر

لهذا  . داشته باشهید « یو تکنولوی یهسرما یهافعال با قط  یوندیپهم» باید گویدیم نهایت

در  شهان ههای محصول غربزده کهه بچهه   چندحاص  صرفا  برجام این نکته خیلی مهم است: 

خه   » بلکهاز برجام است.  یناقص بسیار ی تحل ینا یست؛ن کنند،زندگی میخارج از کشور 

 یالگهو  آن و یفنه  ی ضهرا  و کشهور  یکارشناسه  باتدر دسهتگاه محاسه   «هها برجهام  یدتول

اسدت   یها، دستگاه کارشناسبرجام یدتول خط. که از آن برآمده است است ییصخصت

کارشناسان ما د و لو متدین و دلسوز د    و  شکل گرفتهتوسعه  یاتکه براساس ادب

در . ه بودنهد دافوس خوانهد هم ارتش  یانقالب یهمان وور که امرا اند.درس آن را خوانده

که دین نسبت به  است ییعقال ادراکات ینهاا یدگومیحوزه هم ادبیات تخصصی  این میان،

 ی ندارد.نظر آنها

و درگیهری آن بها    دنه یرتوسهعه را بپذ  یهات ادب دنه خواهینم و رهبران آن انقالبالبته 

تها   نهد نزیضربه مه  توسعه ینماش ینبه ااالمکان حتیلذا  کنند.ادبیات انقالب را وجدان می

دسهتگاه   ینکهه اسهت کهه بهدون ا    یهن ا ید. عظمهت رهبهر  نشهو  یمهاد  یری انقالب،گجهت

 کنهد و یکهار مه   یدستگاه کارشناس ینداشته باشد، هم با ا متناس  با انقالب را یکارشناس

بهدون   زنهد؛ یبه آن ضربه مه  ،شودمیانقالب  یریگجهت با متوجه درگیری آن هم آنجا که

اوج مهدارا بها    ! هم درینیدرا بب ینپوالد یقینداشته باشد. عظمت  یدستگاه کارشناس ینکها

 تمهام نکهرده کهه مهثال     را حجهت بهر آنهها    یچون کس کند،یکار م یدستگاه کارشناس ینا

 زمهان هم امها  دستگاه الهی برای محاسبات وجود دارد. و است یشما ماد دستگاه محاسبات

را  یشجلهو حتی االمکهان   د،را عوض کن یریگجهت خواهدیمدستگاه کارشناسی آنجا که 
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 یدات بدا ادب  توسعه یاتادب یریکشور، درگ هاییمنشأ ناهنجار. لذا گیردیم

در مسکن،  یه،در سالمت، در بهداشت، در تغذ است. اداره کشور یفیتدر ک انقالب

و  جریهان دارد  یمحاسبات کارشناس ،وجود داردکه  ییهاهمه وزارتخانهدر در حم  و نق ، 

های جههانی اعهالم   شاخصهرا با  کشورو فاصله  کنندیکار م دارند یاروز دن رقمِ و وبق عدد

 .کنندمی

کننهد ه در    ه که رهبری دائما  نسبت به آن اعالم خطهر مهی   هم یدیو ناام یرآن تحق 

بهه چهه   جههان   ینیهد بب گویهد یمه محاسبات کارشناسی . گیردیجا شک  م یناز هم ریشه،

« یرانهی ا یتوال اسهتر » اگهر مها  بهه تعبیهر رهبهری    ! بلهه  یدو شما کجا هست رودیم سمتی

پهس   خواهیم.انداز را نمیرویم اما مساله این است که ما آن چشمهمین راه را می بخواهیم،

شده و این دو ن یدحوزه و دانشگاه تول از سوی یگزینجا توسعه ینماشدستگاه محاسباتی و 

پس انقهالب در   اند.انقالب نداده ی تحو برای اداره کشور، ی دیگریبال علمی کشور، نسخه

است، هم با آن حرکت  ینماش ینانقالب سوار همبه ناچار،  است.« اضطرار علمی»ضعیت و

 یهری گجههت » زنهد و از حاکمیهت  یکهه ضهربه مه    ین. همزندیو هم به آن ضربه م کندیم

هسهتیم و ایهن    ینماشه  یهن ابهاالخره سهوار   است، اما  یار عالیبس دکنیم جلوگیری« یماد

 که این به معنای ههرج و مهرج در اداره کشهور اسهت.     گیردجلوی حرکت آن را می هاضربه

به بها  ایهن ماشهین، آب )انگیهزش      ین )انگیزش مادّی(بنز در کنار به بیان تمثیلی، یعنی

 .کندیم چپ کشیم و این ماشین،یآن را م یترمز دست کنیم یا ناگهانالهی( هم وارد می

همهان   ید،مواجه هست یدجد یعلم یمتقس یکاست که شما با  ینانداز اچشم عظمت

بهدون فکهر    تهدبیر و بهی . آنجا هم کهار  یدبود با یک تقسیم علمی مادّی مواجه وور که قبال

بخهش  در  یعلمه  یفتعهار  هها و یمهم تقسه  «گام اول»در . گرچه تئوریزه نشده نبوده است

هدم  امدروز   وید.شه  وفقم توانستید که یدتوسعه را شکست یاتادب یِنظام ،یتیامن ،یاسیس

 یافته وتوسعه یا»تقسیمِ  تغییر اوضاع در جنگ فرهنگی و اقتصادی هم بایدبرای 

 یزهتئدور  های اولیه برای ایدن مهدم،  یکی از قدم که یمبشکن را «در حال توسعه یا

 شودیهم نمآن موفقیتها را درک اگر نباشد،  ینا است. قبلی تجارب ینکردن هم

 بدون تدبیر و نقشه به آن دسهت زد یها  شود است و نمی ینماش یک ینچون ا تکرار کرد.

را  یدسهت ترمز  ناگهان، کیلومتر بر ساعت . اگر در سرعت صدفشار دادرا  یشهمه دکمه ها

بایهد از  . یدکشه را  یدسهت  ترمز سپس ،رساند یستب را به سرعت ید. باکندیچپ م ،دیبکش
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به عبارت دیگر نقشه راه برای دوره  ین امور در  تخصصی اما متناس  با انقالب پیدا کرد.ا

بحمداهلل حسینیه اندیشه، مدعی دستیابی بهه ایهن نقشهه گهذار اسهت کهه        گذار الزم است.

بررسی سه تئوری تولید قدرت، اوال ، ثروت در سبک زندگی غربهی  »تفصی  آن در کتاب 

 آمده است.« و سبک زندگی اسالمی

 متعهد نقش جوانعظمت : نقطه کانونی چهارم 

 یرپدذ است که شکل یجوان آن کسچه کاره است؟  این وضعیت، جوان متعهد در

اداره اگهر   ،وبهق روال عهادی و وبیعهی    .یسدت توسعه ن یاتاست، شکل گرفته در ادب

بر این که  یکسان وبعا  ،(توسعه است یاتو آن ادب)دارد خاص خود را  علم و تخصصکشور 

ور که ما تعیین تکالیف دینی خودمهان را  وهمان مسئول باشند. یدبا اند،علم متمح  شده

رویهم کهه چنهد ده در علهم دیهن      سپریم و بهه سهراغ مراجعهی مهی    به یک ولبه جوان نمی

گویند اداره کشور را هم باید به کسانی سپرد کهه در ادبیهات توسهعه    اند، میمتمح  شده

ذا جوان، محوریتی تخصص باال دارند و آنها باید مسئول و مغز متفکر در اداره نظام باشند. ل

   ندارد.

اگر ماور کدار بده    که کندیدرک م را اما به نظر ما رهبری دقیقاً این واقعیت

و  یانقدالب اسدالم   یدت مأمور توسعه باشدد،  یاتعناصر شکل گرفته در ادب دست

های سیاسدی و  طور که عبور از چالشانداز مدنظر ماقق نخواهد شد. همانچشم

 یرپدذ عناصر شکلنظامی و امنیتی در گام اول با چنین عناصری ممکن نبود. پس 

 یدات اسدت، شدکل گرفتده در ادب    یرپذشکل ،جوان الزم است و انقالب یاتاز ادب

مسئله شدکل   ینبه تبع هم ،هم انبه جوان یتمأمور ینا پس اعطاء .یستتوسعه ن

بده تکامدل مددنظر،    حاضرند بدرای رسدیدن    هستند که یکسان ناند. جواگیریم

. یرندتوسعه فاصله بگ یاتاز ادب توانندیم یشترببشکنند و  ساختارهای موجود را

از  یبراحته  توانسهت یبهود کهه مه    یسهاله کسه   چنهد و  یسهت ب یباقر یدهمان وور که شه

های این شهید، چنین لذا در صحبت. یردمتداول جنگ فاصله بگ یهانامه یینها و آدافوس

 یهین از آ یم،هسهت  یمکتبه  یروههای و ن یهم دار یقینو  یمدار یمانچون ا ما» مضمونی آمده:

 تهوانیم یدر جنگ مه  ینبه خاور هم یریم،فاصله بگ یمتوانست یکاییآمر انمستشار یهانامه

 بها عناصهر انقالبهی در    ایشان چنهد مهاه   که جنگ هم نق  شده در خاورات «.یمموفق بشو
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حصهر آبهادان را    برای شکست یدجد یات  عملبتوانند ور ش چند ماه مباحثه داشتند تاارت

ههای دکتهرین   در نهایهت وقتهی شکسهت    نداشهت.  یتخصص یبه آنها بقبوالنند، چون معنا

 .بکنندد  یامتاان یک و یایندب ین جوانها همکه ا ندقبول کرد موجود ادامه پیدا کهرد، 

 به این دلیل بود که سدپاه  اده شد،د ش به سپاهتجنگ از ار یریتداگر م

 بدود  یانقالب چون فقط ینکه. نه اجدیدی ارا ه کند یاتطرح عملتوانست 

و  تبددیل کدرد   یدت بودنش را به عقالن یانقالب داد؛ بلکه چونو شعار می

 یهها جهرأت کهرد قاله     .عینیت بخشید هایاتعمل یرا در طراح یتعقالن

 «عوامانهه  مدیریت جنهگ بهه نحهو   ». آیا این جرأت به معنای را بشکند یتخصص

 ه و لو به نحو تجربی و میدانی ه یدتخصص جد یکایجاد  بلکه به معنای؟ نه، بود

 بود.

 


