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چکیده
کشور ایران به دلیل احساس نیازی که به یک الگوی کامل و جامع در مقابل الگوهای غربی پیداا کدرد ،تصدیی بده تداویل الگدوی
اسالمی_ ایرانی پیشرفت ،گرفت .اینک بعا از  7سال تاویل ،کشور ایران هیت کرده است تا ایل الگو را در کشور ،عیلی کنا اما در
اجرای ایل سنا الگو ،مشکالتی میکل است مانع از اجرای آن شود .لذا برای اجرایی شان آن ،شناختل مشکالت و چالشهای پیش
رو مه بوده ،بنابرایل در ایل مقاله سعی شاه با روشی کتابخانهای و میاانی و نگاهی تداریخی و تبییندی بده سدخنان و یدت فقیده
مشخص کنا که کاام چالشهای اجتیاعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در پیشروی سدنا در جامعده ایدران وجدود دارد و نشدان
دها ،در تاریخ هرجا که از روش اسالمی استفاده کردهای به پیروزی رسیاهای و ایل مشکالتی که در جامعده مدا وجدود داشدته ،در
نتیجه دست به دامل شان به الگوهای غربی بیگانه ،توسعه لیبرال و کیونیست بوده که موجب دوری مردم از اسدالم و ایدران شداه
است.
واژههای کلیدی :چالش ،اجرای سند الگو ،والیت فقیه

مقدمه
شیا جوانها خودتان را در قبال مسئله ی پیشرفت کشور مسئول باانیدا .برنامدهی پیشدرفت ،برنامدهی مشخّصدی اسدت،
برنامهی فکرشاه و سنجیاهای است .مالحظه کردیا ،الگوی پیشرفت ایرانی د اسالمی که تا پنجداه سدال مدیتواندا قالدب
حرکت ایل کشور در جهات مختلف باشا ،تبییلشاه و تعییلشاه و آمادهشاه است ،در اختیار صاحبنظران است کده آن
را ورز باهنا و تکییل کننا و کامل کننا .شیا خودتان را جزئی از فعّا ن ایل نقشهی وسیع و هیهجانبده باانیدا و بدرای
آن خودتان را آماده کنیا( .بیانات در دیاار دانشآموزان و دانشجویان بده مناسدبت روز ملدی مبدارزه بدا اسدتکبار جهدانی
)1397/12/8
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حضور در ایل جیع صیییی و گوش دادن به ایل صحبت های گوهربار باعد شدا کده توجده انداکی بده موگدو الگدوی
اسالمی_ ایرانی پیشرفت داشته باش که ایل الگو در  50سال آیناه ودر ارتبدا بدا سدنا چشد اندااز بیسدت سداله چده
جایگاهی میتوانا در جامعه ایران و جهان داشته باشا.
برای تحول در کشور نیاز به یک الگوی بلنا مات احساس میشود ،با الگویی کامال ایرانی_ اسالمی ،چدرا کده هدر جدا راه
حل ایرانی هیراه با آموزههای اسالم به کاربردهای  ،به یک پیروزی رسیاهای و هر جا که از ایل راه حلها دور شداهاید از
پیروزی دور شاه و تاریخ تکرار شاه پس بایا به ایل الگو باور داشته باشی و در پیشبرد ایل الگو پیشقام باشی .
پژوهش حاگر ساختار کیفی دارد و روش گردآوری دادههای آن ،روشی کتابخانهای و میاانی است که از کتاب و سیست -
های اطال رسانی رایانهای ،شور و تبادل نظر استفاده شاه است که با روشی موردی و رویکردی تبیینی که ه کاربردی و
ه بنیادی خواها بود.
پیشینه
یک سابقه اطالعات در زمینه موانع و چالشهای اجتیاعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگدی پدیشروی اجدرای سدنا الگدوی
پیشرفت ،به دلیل تازگی تاویل ایل سنا در دست نیست و از طرفی به معنای آن ه نیست کده تحقیدد در ایدل زمینده
پایان یافته است بلکه ایل نوشته خود میتوانا سابقهای برای به وجود آوردن پایهای برای استنتاج از آن برای مقالدههدایی
درحوزه معرفی موانع پیشروی اجرای ایل سنا در جامعه باشا و ایل مقاله به اجرا کنناگان ایل سنا کیک خواهدا کدرد
که مشکالت موجود بر سر راه خود را بهتر بشناسنا تا بتواننا بهتر به اجرای سنا بپردازنا.
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سوال

موانع اجتیاعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی پیش روی اجرای سنا الگوی پیشرفت در جامعه ایران چده چیزهدایی مدی-
تواننا باشنا؟ و یت فقیه میتوانسته که یکی از ایل موانع بوده باشا؟ و یت فقیه به فکر ایل مسائل بوده است؟
ولی فقیه که وظایف آن در قانون اساسی جیهوری اسالمی ایران آماه ،مشکلی ناارد و بایدا گفدت رهبدری هد بده فکدر
هستنا و ه کیک میکننا یعنی اگر که مل اطال ناارم دلیل بر نبودنش نیست ،بایا عرض کرد که رهبر جامعه به فکدر
جامعه هستنا و ایل ما هستی که اطال نااری پس مغالطه «مل نیی دان  ،پس نیست ».صدحی نبدوده و اصدال منطقدی
ه نیست .در بسیاری از موارد که در زیل به آنها اشاره شاه است میتوان ایل توجه و عنایت را از سوی ایشان مالحظده
کرد.
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 1-1نظام و یت فقیه
 1-1-1تاکیا بر اجرای قانون ،مبارزه با فساد
رهبر معظ انقالب اسالمی برای تکییل اجرای ایل وظیفه حساس ،یافتل راهکارهای قانونی را برای تضییل اقداامات زم،
پس از تذکر و اخطار ریاست جیهوری ،گروری دانستنا و با تأکیا بر ایل که در نظارت بدر اجدرای تیدامی اصدول قدانون
اساسی ،هیچ گونه سستی و کوتاهی نبایا روی دهدا ،پرهیدز مطلدد از هرگونده گدرایش سیاسدی را در ایدل روندا ،بسدیار
تعییلکنناه و مه برشدیردنا ( .دیداار اعضدای هیدأت پیگیدری و نظدارت بدر اجدرای قدانون اساسدی بدا رهبدر انقدالب،
)1376/12/11
در هییل جا ه برای حل و فصل قضایا ،معیار قانونی وجود دارد .اگر قانون حاک نشا ،آن چیزی که از بیقانونی بدر سدر
هیه خواها آما ،بسیار تلخ تر است از آنچه که اجرای قانون میکل است در کام بعضی تلخی به وجود بیاورد؛ «و مل گدا
علیه العال فالجور علیه اگید» .عال هیان رعایت قانون است .اگر ما از رعایت قانون احساس گید کردی  ،نخواستی بده
قانون تل باهی  ،آنچه که بر سر ما از بیقانونی خواها آما ،به مراتب از ایل تلخى تحیل قانون ،سختتر است .ایل را بایا
هیه توجه کننا( .بیانات در دیاار رئیس و مسئو ن قوهی قضائیه)1388/4/7
مبارزه با فساد زم است؛ اما ناامیا کردن مردم که بگویی فساد هیه جا را گرفته ،یک خطای واگد و ناشدی از ندادانی و
فریب خوردگى کسانی است که آدم میدانا خودشان آدمهای مغرگی نیستنا؛ مغرگان که جای خدود دارندا( .بیاندات در
دیاار جیعی از مسئو ن وزارت آموزش و پرورش)1381/4/26 ،
با فساد مبارزهی جاّی بشود ،با ویژهخواری مبارزهی جاّی بشود ،با قاچا مبارزهی جاّی بشود؛ ایدلهدا دارد بده اقتصداد
کشور لطیه میزنا و گررش را مردم میبرنا .اگر ما در مقابل آن مجیوعهای که فدرض بفرماییدا بدا زد و بسدتهدایی در
زمینهی مسائل اقتصادی ویژهخواری میکننا ،خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار میکننا و یا دچار فساد پولی و مالی
و اقتصادی میشونا ،سهل انگاری کنی  ،قطعاً کشور گرر خواها کرد؛ نبایا سهلانگاری بشدود .البتّده در مقدام بیدان و در
روزنامهها و جنجال و بخصوص با جهتگیریهای سیاسی ،حرفهای قشنگ خوبی زده میشود امّا ایلها فایداهای نداارد.
حا یک مجرم اقتصادی را مثالً فرض کنی دستگیر کردنا ،روزنامهها دربارهاش بنویسنا و عکس و تفصدیالت و کارهدایی
ماننا ایلها را با اهااف جناحی و سیاسی بکننا ،ایلها فایاهای ناارد؛ دو صا گفته چون نی کردار نیست .بایا جلدوی آن
فسادی را که امروز میکل است پیش بیایا ،بگیرنا و مانع فساد بشونا .قاچا هییل جور است؛ مانع قاچا [بشونا] .بایا
با قاچا  ،بهمعنای واقعی کلیه مبارزه کننا( .بیانات در اجتیا زائران و مجاوران حرم مطهر رگوی)1395/1/1
 2-1-1تاکیابرحیایت از محرومیل
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راه ملت ایران در آیناه ،هیان راه امام و انقالب و ایستادگی و مقاومت در مقابل تحییل ابرقارتها و دفا از مستضدعفیل
و مظلومیل و دفا از اسالم و قرآن و برافراشتل پرچ اسدالم و قدرآن در سدط عدال اسدت( .بیاندات در مراسد سدومیل
سالگرد رحلت امام خیینی (رحیهاهلل))1371/3/14
ما هر مقااری که بتوانی از مظلوم حیایت میکنی و هر مقااری که تواناییهای ما و وسع مدا باشدا وظیفدهی مدا اسدت؛
اسالم به ما گفته است که «کُل للِظّالِ خَصیاً وَ لِلیَظلوم عَوندا» (بیاندات در دیداار مسدئو ن نظدام و سدفرار کشدورهار
اسالمى )1394/2/26ایل سفارش امیرالیؤمنیل است -ما نییگویی «اُنصُر اَخاکَ ظالِیداً اَو مَظلومدا» -ایدل شدعار جداهلی
است (غررالحک و دررالکل  ،ص 529؛ با اناکی تفاوت)؛ میگفتنا اگر برادرت ظال ه هست یا مظلدوم اسدت ،بایدا از او
دفا کنی و حیایت کنی -قرآن ایل را نییگویا؛ معرفت اسالمی ایل را منع میکنا .نخیر؛ ظال هر کسی بدود بایدا بدا او
مقابله کرد و جلوی ظل او را گرفت؛ مظلوم هرکسی هست بایا از او حیایدت کدرد( .بیاندات در دیداار مسدئو ن نظدام و
سفرار کشورهار اسالمى)1394/2/26
 3-1-1تاکیا بر آزادانایشی (کرسیها)
ایل «کرسىهار آزاد انایشى» که ما مطرح کردی که مستلزم بحد هدار آزاد دانشدجویى در محدیط دانشدگاههدا اسدت،
بسیارر از مسائلى را که در ایلجا دوستان مطرح کردنا ،میتوانا تعییل تکلیف کنا ،روشل کنا؛ جهدات مثبدت و منفدى
هر مطلبى را در بح هار دانشجویى بایا بتواننا به دست بیاورنا( .بیانات در دیاار دانشجویان)1393/5/1
مقام معظ رهبری هیچنیل فه حقیقت دیل و شریعت و بیان آن برای مردم را اصل و اساس فقاهدت خواناندا و توجده
حوزههای علییه را به گرورت آشنائی با سبکهای نویل تحقید عیقی و عرگی ،برنامهریزی برای تبلیغ ،ریشه کل کدردن
آفت فکر جاائی دیل از سیاست،پرهیز از مسائل جناحی و خط بازیهای سیاسی و نیدز تشدوید طدالب بده آزاد انایشدی،
نوآوری و تفحص جلب کردنا( .سخنرانی رهبر انقالب در آغاز درس خارج فقه )1370/6/31
 4-1-1ساده زیستی
مسئله ی فسادستیزی ،حیایت از طبقات گعیف ،ساده زیستی ،نگاه به مناطد دور دسدت و محدروم ،توجده بده مشدکالت
گوناگون مردم .ایلها اصولی است که اگر رعایت بشود و بر ایلها پای فشرده بشود ،ه خاا را راگی میکنا ،ه مدردم را
از هر مسئول و از هر نظامی خشنود و دلشاد میکنا .ایدلهدا را ادامده باهیدا( .بیاندات در دیداار اعضدای هیئدت دولدت
)1388/6/16
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عاالت یک اصل است و نیازمنا قاطعیت .عاالت ،با مل بییرم ،تو بییری درست نییشود؛ عاالت ،با تعارف درسدت نیدی-
شود؛ او ً قاطعیت میخواها ،ثانیاً ارتبا با مردم میخواها ،ثالثاً ساده زیستی و مردمی بدودن زم دارد و بدا تر از هیده،
خودسازی و تهذیب میخواها؛ ایل ه جزو پیش شر ها و پدیش نیازهدای اجدرای عداالت اسدت .اول ،بایدا خودمدان را
درست کنی و یک دستی به سر و صورت خودمان بکشی  ،تا بتوانی عاالت را اجرا کنی ؛ وظیفهی مل و شیا ایلهاسدت.
واقعاً بایا با ویژهخواران و فساد مبارزه کنی ( .بیانات در دیاار مسئو ن و کارگزاران نظام جیهوری اسالمی)1385/3/29
 5-1-1حفظ استقالل
امروز ارکان تصیی گیری کشور -مجلس شورای اسالمی و دولت و قوهی قضائیه -با مایریت تفکر اصولی اسالم (به تعبیدر
رایج :اصولگرایی) ،اداره میشود که حفظ استقالل سیاسی یکی از ایل اصول است .ایل ،خیلی مه است؛ ایل ،جزو مبدانی
اصولی نظام است .ایل استقالل ،استقالل سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی اسدت .مدا بایدا ایدل بنداهای اختداپوس فرهنگدى
تحییل شاهی به وسیله ی غرب را از دست و پای خودمان بداز کندی ؛ ایدل هد یکدی از اصدول ماسدت .آن حرکتدی ،آن
جریانی ،آن شعاری و آن برنامهریزیای که در آن استقالل کشور و ملت دیاه نشود ،اصولگرایانه نیست( .بیانات در دیاار
مسئو ن و کارگزاران نظام جیهوری اسالمی)1385/3/29 ،
حفظ استقالل کشور در هیه زمینهها و جلوگیری از نفوذ و رخنه دشینان ،جزو اصول تغییر ناپذیر انقالب اسدت .اصدول و
خطو اصلی انقالب قابل تغییر نیست .مظهر هیه ایلها قانون اساسدى مترقدی ماسدت( .بیاندات در مراسد سدیزدهییل
سالگرد رحلت امام خیینی (رحیهاهلل))1381/3/14 ،
 6-1-1دستور قاطع در رسیاگی به فساد اقتصادی
اگر قانون ک داری  ،بایا ایل قانون تأمیل شود ،به خصوص مسئله اطاله دادرسی  ،به خصدوص در پرونداههدای مهد و از
جیله پروناههای مه مفاسا اقتصادی .بناه در پروناههای مفاسا اقتصادی معتقدا بده جنجدال و هیداهو نیسدت  ،لدیکل
معتقا به سرعت و قاطعیت درکار هست  .بناه در پروناههای مفاسا اقتصادی معتقا بده جنجدال و هیداهو نیسدت  ،لدیکل
معتقا به سرعت و قاطعیت درکار هست  .مفاسا اقتصادی درجامعه سرمایهگذاریهای درست و سدال را معدو مدیکندا.

(بیانات در دیاار مسئو ن قضائی کشور)1387/4/5 ،
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همهی این سخنان حاکی از آن است که کشور ما دارای مشکالت بسیاری است که باید آنها را حل کرد
وهمینها میتوانند برای الگوی اسالمی_ ایرانی پیشرفت چالشهایی را ایجاد کنندد ،ایدن مشدکالت را
میتوان در یک جمع بندی کلی در  6گروه دستهبندی کرد:

 1-2سیست اداری معیوب
در کشور ایران کابینه دولت یک دولت متورم وحجی بوده که هییل حجی بودن نتایجی را در پدی دارندا .در بسدیاری از
شرکت های دولتی ماننا شرکت بر توانیر ،بانک ها ،دانشگاه ها (محتوای آموزشی ،اساتیا یا نحوه گزینش اساتیا) شاها
ایل حجی بودن هستی .
 2-2فرهنگ واخال (ساختار فرهنگی)
فرهنگ حاک برجامعه ی ماچیست؟ اسالم؟ فرهنگ غربی؟ فرهنگ  2500ساله؟ یا التقا ایل سه؟ اگر التقدا ایدل سده
هست غلبه با کاام است؟
مردمی از کشور هستنا که هنوز براسراف ،احترام به پار ومدادر ،حدد هیسدایه و ...پایبندا هسدتنا و اکثریتدی از جامعده
هستنا که ایل موارد را رعایت نیی کننا ،درواقع گروهی اسالم را درست انجام نیی دهنا .کشور ایران  2500سال شداها
استبااد ودیکتاتوری شاهان بوده که ریشه ای فرهنگی ایجاد کرده است که حتی به درون خانواده ها کشیاه شاه است.

 1-2-2شهیا صار
بیشتر واژه هایی که از اسالم یاد گرفته ای اکثرا اشتباهی هستنا ماننا توکل ،صدبر ،شدفاعت و( ...نقدش زمدان در تحدول
سیرهها و واژگان از نگاه شهیا صار ،سیا محسل تقوی بهبهانی)
 2-2-2قانون مااری
قانون مااری در اسالم :برای مثال درعام استفاده از گوشت ذب نشاه شدرعی کده علدت آن ایدل اسدتُ وقتدی گوشدت را
اسالمی سر می برنااول شاه رگ زده می شود باون اینکه نخا قطع بشود وقتی شاه رگ قطع می شود چدون کده نخدا
قطع نشاه قلب هنوز در حال تپیان هست وقتی قلب می زنا هیه خون از بان خارج می شود و از انجا که تیام اهدل در
گلبول قرمز است وقتی که هیه خون خارج می شدود دیگدر گوشدت ،آ ن آهدل را نداارد و بده خداطر هیدیل نیدازی بده
کتوفریل برای از بیل بردن آهل نااری و باکتری ها ه به علت نبود آهل در خون جذب نیدی شدونا و اگدر بشدونا بدا
شستشو با آب ساده از بیل می رونا.
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ایل مورد تنها یکی از موارد قانون مااری در اسالم است و در ادامه به موارد دیگری می پردازی  .وقتدی یکدی از هیراهدان
شهیا بهشتی در زمان حکومت طاغوت« ،چراغ قرمز اول را رد کرد ،خیلی تحیل کردنا و چیزی نگفتنا .اما دومیل چراغ
را که رد کرد ایشان گفتنا :اگر از ایل ه بگذری دیگر نیی شود پشت سرت نیاز خوانا .تکرار گنداه صدغیره»…و فدردی
که رانناگی می کرد با حالت حد به جانبی گفت :ایل ها قانون طاغوت است ،بایا سرپیچی کرد.شدهیا دکتدر بهشدتی بدا
ناراحتی دست گذاشتنا روی داشبورد و محک گفتنا :ایل ها قوانیل انسانی است ،عیل انسانیت… عام عیدل بده قدانون
موجب بی عاالتی است( .پایگاه خبری الف ،مرتضی رگاییان)
قرآن واصحاب سبت« :اصحاب سبت» از قوم بنىاسرائیل بودنا ایل قوم در عصر پیامبرر حضرت داود علیهالسدالم بدوده
اناوچنیل برمىآیا که ایل قوم که بر اثر نافرمانى از دستور خاا مورد لعل حضرت داود علیدهالسدالم قدرار گرفتندا و بده
سبب بىاعتنایى به حرمت صیا ماهى در روز شنبه حضرت داود علیهالسالم آنان را نفریل کدرد و گفدت« :خداایا آنهدا را
لباس لعنت و عذاب بپوشان» و خااونا آنها را به صورت مییون مسخ کرد ( .مجیدع البیدان ،ج  ،3ص 357؛ الییدزان ،ج
 ،6ص ). 82
امام علی( ) وتقام مصال عیومی بر فرد وجناح که امروز نیاز به وحات است( .سدیره پیشدوایان  ،مهدای پیشدوایی  ،ص
)167
امام علی( ) در خطبه شقشقیه از ایل دو راهی دشوار و حساس و رمز انتخاب راه دوم چنیل یاد مدی کندا ....«:مدل ردای
خالفت را رها ساخت  ،ودامل خود را از ان در پیچیام (وکنار رفت ) در حالی که در ایل انایشه فرو رفته بودم که آیدا بدا
وگع تنها (باون یار ) بپا خیزم (و حد خود ومردم را بگیرم ) ویا در ایل محیط پر خفقان و ظلیتی کده پایدا اورده اندا ،
صبر کن ؟ عاقبت دیام برد باری وصبر  ،به عقل وخرد نزدیکتر است  ،لذا شکیبایی ورزیام  ،ولی به کسی می ماندام کده
خار در چش واستخوان در گلو دارد ،با چش خود میدیام میدراث را بده غدارت مدی برندا»( .سدیره پیشدوایان  ،مهدای
پیشوایی  ،ص )66-65
مقام معظ رهبری درتوصیه به ترک رفتارهای قبیله ای وتاکیا براجرای رفتارهای فرهنگی :میل به رفتارهای قبیلدهای در
میاان سیاست ،در میاان اقتصاد ،از دیگر نقا گعف ماست .رفتار قبیلهای معنایش ایل است که تخطئه یدا تأییدای کده
نسبت به کار کسی میکن  ،ناشی نباشا از ماهیت عیل او؛ ناشی باشا از نحوهی ارتبا او با مل .اگر از قبیلدهی مدا کسدی
کار خطائی انجام داد ،راحت قابل اغیاض باشا؛ اما از قبیلهی مقابل اگر هیان کار را انجام داد ،ایل قابل پیگیری و تعقیدب
میشود .کار خوب اگر از کسی که مربو به قبیلهی ماست ،انجام گرفت ،قابل تحسیل و تشوید باشا؛ اگر از قبیلهی دیگر
بود ،نه .رفتار قبیله ای ایل است .ایل رفتار ،اسالمی نیست ،انقالبی نیست .ما متأسفانه اینگونه رفتدار را در میدان خودمدان
داری  .نییگوی هیهگیر است ،فراگیر است؛ اما وجود دارد .در زمینهی فرهنگ ،اخال عیومی و عام رواج فضائل اخالقی،
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مشکالتی داری .بایا روزبه روز فضائل اخالقی در بیل ما رشا کنا .صبر ما ،شکر ما ،ذکر ما ،احسان ما ،مروت ما نسدبت بده
دیگران ،اجتناب ما از ایذاءدیگران ،میل ما به خامت به دیگران ،روزبهروز بایا در بیل جامعه رشا پیداا کندا( .بیاندات در
دیاار مسئو ن نظام جیهوری اسالمی ایران)1390/5/16
 3-2-2بقایای فرهنگ  2500ساله:
 1-3-2-2عام التزام به قانون
ماننا عام قانون مااری رگاخان درمقابل مجلس وروزنامه ها .اما از ابتاا اسالم به قانون مقیا بوده وهست.

 2-3-2-2فرهنگ مالیات
چش داشت به دولت به جای یاری دولت در کشور ایران.

 1-2-3-2-2چرا فرهنگ مالیات برما حاک نیست؟
میلسپو :میلسپو (میلسپاو)که معتقا بود تا ایرانیان به مالیات دادن عادت نکننا ،و بورو کراسی پیچیداه ایدران د از رشدوه،
پارتی بازی و توصیه (اعیال نفوذ) تا تنبلی کارمناان ،بی دقتی و امروز و فردا کردن از میان نرود و نظام اسدتخاام دولتدی
دگرگون نشود و از سیست رسیی و قراردادی و  ...درنیایا مسائل ایران حل نخواها شا و برای حل ایل معضل کده ریشده
هفتصا ساله (از زمان مغولها) دارد نیاز به یک انقالب اداری است و ایل انقالب یک «پیش د انقدالب» زم دارد و آن حدل
مسئله مالیات در ایران است. iranianshistoryonthisday.com

 3-3-2-2عام وجود فرهنگ سخل سایا
که ریشه در جای دیگری به جز اسالم دارد .چرا که اسالم خود می گویا (یَا أَیُّهَا الَّذِیلَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًدا سَداِیاا)
ای کسانی که اییان آورده ایا ،از خاا بترسیا و سخل درست بگوییا .احزاب/آیه 70
«قول سایا» سخنى است که در آن سستى و لغو و دروغ و نفا نباشا .سخنى که هیچون ساّر محکد  ،جلدو شدکّ و
شبهه و فساد را بگیرد.
 4-3-2-2فساد اقتصادی
چرا در کشورهای درحال رشا ،فساد اقتصادی زیاد است؟ فساد اقتصادی در ایران به  2عامل وابسته است :بخدش دولتدی
فاسا وغیر مولا ،درآما پاییل مردم
 5-3-2-2گعف در فرهنگ احساس مسولیت وتعها
امام خامنه ای در دیاار مسولیل نظام :کاری کنیا که جوانان مسول بار بیاینا.
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درفرهنگ غربی زوربسیار است اما در فرهنگ ایرانی ،دوستی است که زناگی انسان را رق می زنا .بی میلی ،تنبلی ،خدود
بزرگ بینی و ...عام پیشرفت را به دنبال خواها داشت.
آمارذیل نیونه ای از فرهنگ کاری جامعه ی ماست:

تعهاکاری( آمارکارمفیا ما 800ساعت ،ژاپل  2420ساعت ،کره جنوبی 1900سداعت ،چدیل 1420سداعت ،آلیدان1700
ساعت ،آمریکا 1360ساعت ،ترکیه  1330ساعت ،پاکسدتان  1100سداعت ،افغانسدتان 950سداعت ،کویدت  600سداعت
وعربستان 720ساعت درسال) parsine.com/001Cut

 6-3-2-2عام وجود فرهنگ انتخاب آزاد
انتخاب آزاد داری براساس قانون اساسی ولی مه فرهنگ آن است که ما نااری وایدل لحظدات آخرتبلیغدات هسدتنا کده
مشخص می کننا که چه کسی پیروز انتخابات است ،ایل نشان از ناسالیی جامعده اسدت .یدک جامعده فکدری وفرهنگدی
حااقل  20روزقبل از انتخابات نامزد مورد نظر خودرا انتخاب کرده وفهییاه است که چده کسدی فدرد بهتدری اسدت وآن
کسی که منتظر لحظات آخر است ،که شنوناه سخنان کانایااها باشا یک فرهنگ شفاهی دارد نه ایل کده انتخداب خدود
رابراساس واقعیات انجام دها .هییل فرهنگ شفاهی باع می شود در انتخابات سال  88با ایل کده هدیچ تقلبدی صدورت
نگرفته بود منافقان اعالم کننا که تقلب صورت گرفته
 1-6-3-2-2د یل انشعاب احزاب
عام سعه صار ،احساس مسولیت در رای دادن وتوجه به برنامه ها وواقعیات ،انصاف وتقوای کانایااها درزمان تبلیغ ،غوغدا
سا ری به جای تشکیالت وارگان اطال رسانی ،عیل درابهام که موجب سردرگیی مردم می شود.

 7-3-2-2عام وجود فرهنگ مکتوب( داشتل فرهنگ شفاهی) :فرهنگ شفاهی شامل هر گفته وشدنیاه اسدت وفرهندگ
مکتوب فرهنگی است که با واقعیات انطبا داده می شود .بیل حد وباطدل چهدار انگشدت اسدت از دیدان تدا
شنیان .چه گرر هایی که ما از ایل ناحیه دیاه ای .

 8-3-2-2عام فرهنگ تعامل با خانواده ،هیسر ،فرزناان و ...برای مثال عام رعایت حقو متقابل اعضدای خدانواده مدثال
زن حد استقالل اقتصادی ناارد.

 9-3-2-2فرهنگ انصاف ،ایثار ،نحوه مصرف بیت الیال ،مایریت ،تحصیل و...
مقام معظ رهبری:
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فرهنگ کار که درنتیجه عبادت است
بی میلی وتنبلی که عام پیشرفت را به دنبال می آورد.
آسیب شناسی "فردوست" از کشورهای آمریکای تیل:

ک کاری ،راحت طلبی ،پرحرفی ،تیایل به ثروتینا شان سریع ،ناامیا شدان سدریع از حکومدت و ...مردمدی احساسداتی
پرورش داده وزمینه برای صعود دیکتاتوری های نظامی وتغییرات پیاپی در حکومت فراه شاه ،نتیجه ایدل کده باداشدتل
غنی تریل منابع طبیعی دنیا دچار فقر شایا هستنا.
10-3-2-2

عام وجود فرهنگ

مقام معظ رهبری(ماظله العالی) فرمودنا :در زمینه فرهنگ ،اخال عیومی وعام رواج فضایل اخالقی مشدکالتی دارید .
بایا روزبه روز فضای ل اخالقی در بیل مارشا کنا.صبرما ،شکر ما ،ذکرما ،احساس ما ،مروت ما نسبت با دیگران ،اجتناب ما
از ایذاء دیگران ،میل ما به خامت به دیگران ،روزبه روز بایا درجامعه رشاپیااکنا .ایل ها به خودی خود پیش نیی آیدا،
ایل هاکار زم دارد ،تالش زم دارد ،درایل زمینه ها کوتاهی داری ( .بیانات در دیاار مسدئو ن نظدام جیهدوری اسدالمی
ایران)1390/5/16
مقام معظ رهبری(ماظله العالی) :اگر برادران مومل وکسانی را که به اصل نظام واسالم معتقانا اما از لحاظ فکری بدا مدا
مخالفنا مورد اهانت وایذاء وآزار قرار دهی  ،از خط امام منحرف شاه ای  ....اگر کسی به دنبال برانداازی واجدرای دسدتور
دشیل نیست ولی با مذا وتفکر سیاسی مامخالف است نبایا عاالت وامنیت را از اوسلب کنی واورازیرپا له کنی چرا کده
به فرموده قرآن مخالفت با یک قوم نبایا موجب بی تقوایی وبی عاالتی شود.

 3-2خرده عل ومایریت:
 1-3-2اقاام به اجرای برنامه ها وطرح ها باون پشتوانه علیی
مثال :تنبیه پیش فعال ها که قبل از انقالب فعال ها را تنبیه می کردنا تا ساکت کننا ومتوجه نبودندا کده پدیش فعدالی
خوب است یا با وامروزه با مصرف دارو پیش فعالیت ها را کاهش می دهنا.
 2-3-2عام تفاوت خائل ومضیع
آنها که در صاد هستنا ایل نهضت را منحرف کننا از جهت اسالمیت ،آنها بااننا که خائل بدر اسدالم هسدتنا؛ خدائل بدر
ملت هستنا .امروز بایا شعار هیان شعار اسالمی باشا« :جیهوری اسالمی» .آنها که اصرار دارنا اسالم را از کنار جیهوری
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کنار بگذارنا ،اینها خائنانی هستنا که در ملت می خواهنا اختالف ایجاد کننا ...از ملدت تقاگدا دارم کده نگذارندا خدون
جوانانشان هار برود ،نگذارنا اجانب رخنه پیاا کننا ،نگذارنا استقاللی که به دست آورده انا از بیل برود ،نگذارندا آزادی
که به دست آماه است مبال به اختنا بشود .به حکومت اسالم ،به جیهوری اسالمی ،نه یک حرف زیاد نه یک حرف ک
 .کسانی ه که می خواهنا به راههای دیگر برونا آزادنا لکل توطئه قاغل ،خیانتْ قاغل ،رأیْ آزاد .هر چه مدی خواهندا
بگوینا( .صحیفه امام ،ج  ،6ص )372
فَخَلَفَ مِلْ بَعْاِهِ ْ خَلْفٌ أَگاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا  /59سوره مری
بعا از پیامبران الهی مردمی آمانا که نیاز را گایع کردنا و از شهوات پیروی نیودنا .ایل گروه عذاب می شونا و کسدانی
که توبه کننا و اییان و عیل صال داشته باشنا ،به بهشت می رونا.

مراد از گایع کردن نیاز فاسا کردن آن است به اینکه در آن سهل انگاری و بی اعتنایی کننا و در نتیجده کدار بده جدایی
برسا که آن را بازیچه قرار دهنا و در آن دخل و تصرف نیاینا و سرانجام بعا از قبولش به کلی ترکش کنندا و گدایعش
گذارنا( .ترجیه الییزان ،ج  ،14ص)104 :
وبایا بیل خائل ومضیع که پاییال کنناه منابع وتوانایی هاست ،تفاوت باشا.
امام صاد ( ) وتصویر بی بصیرتی:
اَلعامِلُ عَلی غَیر بَصیرهٍ کَالسّائِر عَلی غَیر طَریدٍ ،فَال تَزیاُهُ سُرعَهُ السَّیر اِ ّ بُعااً؛
کسی که باون «بصیرت» عیل می کنا ،هیچون زناه ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه سریع تر رود ،از مقصدا
دورتر می شود( .تحفه العقول ،ص)362
ایل به بی علیی بر می گردد اگر عل داشته باشا می توانا مسیر رادرست برود.
عوامل انحراف :انگیزشی که نشان می دها که فاعل عل دارد اما هوای نفس غالب است .ماننا سیگار کشیان .بینشی کده
فاعل گعف عل وخرده عل دارد ماننا ابتاای کار مجاهایل که باع گربه های تداریخی شدانا مانندا انحدراف گروهدک
فرقان.ایل گروه قصا کیک به خلد را داشتنا وبه دنبال جذب افراد معتقا بودنا اما دچار خرده عل بودندا وتحدت تداثیر
مارکسیست ها قرار داشتنا وک ک دچار انحراف از مبانی خود و تفسیر مادی شانا.
با اختالف در کتب فقها حتی در مسائل اجتیاعی باع کاهش تدالیف قلدوب وکسدب رگدایت الهدی شداه اندا وبدا تقدام
مصلحت جناح برمصلحت انقالب باع گربه به اسالم شاه انا.
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وقتی رهبر انقالب حضرت خامنه ای (ما ظله العالی) از دفا با توسط افراد به اصدطالح انقالبدی گالیده مدی کنندا ویدااز
جشل تولا متشکر نیی شونا ایل نشانه خرده عل در میان انقالبیون ماست ،واگر می گویندا :اگدر گدروه مخدالف تصداویر
وبیلبوردهای مرا پاره کننا ناراحت نیی شوم .نشان می دها که پاره کردن ایل کاغذها ناشی از خرده عل مخالفیل اسدت،
باون شناخت منکر وشیوه های نهی از آن به تبلیغ دیل می پردازنا اما با خصدومت واقداامات لجاجدت آور و هیدیل هدا
باع ایجاد حادثه کوی دانشگاه دوم ،ورود به سفارت انگلیس (که خالف مصال علیی بود وناشی از خرده عل ) ،انتخداب
مسولیل با وجود نااشتل صالحیت علیی می شود ودر نتیجه جامعه ای بی تعادل وبی عل را ایجاد می کنی .
ل إ ّ ُمفْرطدا أو ُم َفرططدا ؛ ندادان را نبیندى ،مگدر افدرا گدر یدا تفدریط گدر(.
امیرمومنان علی( ) می فرمایاَ :ترَر الجا ِه َ
نهجالبالغه ،حکیت  )70پس افرا در برابر تفریط به کار رفته تا نشان دها که آن کس که عاقل است به حک عقل رفتار
می کنا و در هیچ کاری زیاده روی نیی کنا و یا کوتاهی کنا.
علیا سه چیزرا آزار دهناه گفته انا که یکی خرده شیشه است ودیگری خرده شپش ومهیتریل چیز خرده عل .
 4-2دشینان قار
کودتا در بیش از  90کشورتوسط سرویس های اطالعاتی غرب وبه ویژه آمریکدا کده بده تنهدایی در 239سدال عیدر خدود
دربیش از  222جنگ به صورت مستقی وغیر مستقی شرکت داشته.
 1-4-2سابقه طو نی
حرفه ای عیل کردن ایل دشینان که نتیجه عیل آنان را  20سال دیگر در کشور می بینی که در طول  70سدال موجدب
فروپاشی شوروی شانا درصورتی که شوروی دارای بیب ات بود.
یادآوری بخشی از کارشکنی های دشینان در رابطه با جامعده ی ایدران اسدالمی :حدذف فیزیکدی وتدرور شخصدیت هدای
نیرومنا وتوانینا ماننا مطهری ها وبهشتی ها که باع گعف دانشگاه وقوه ی قضائیه شا وعاملی برای توقف کشور ایجاد
کرد تا شهادت در قبال مظلومیت ناچیز باشا ،جا انااختل چهره های بالی ماننا مدانی کده کانایدا اولدیل دوره ریاسدت
جیهوری  ،فرماناه نیروی دریایی ارتش واستاناار خوزستان بودیا ناخااافضلی که فرماناه نیروی دریایی بودنا ویدک تدوده
ای ،نفوذ در مراکز حساس نظام ،عامل انوا ترورها ،سرقت اسناد وگربات کاری ،ایجاد جندگ 8سداله کده خسدارت هدای
سنگیل ،تحلیل توانینای ها را ایجاد کرد ،جنگ نرم ،کارشکنی های سیاسی در مجامع بیل الیللی وداخل کشدور ،شدبیه
سازی ودست کاری در واقعیات ،احاطه ی هیه جانبه دشیل در تاریخ مردم ایران ،فرهندگ هدا وحساسدیت هدا ،جغرافیدا
واطالعات از مراکز حساس(موشک کروزا) ،تحری های اقتصادی ،نظامی و ،...تفاوت از کیک تا تحری برای مثال کیک بده
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کره جنوبی وتحری کره شیالی ،دادن دکتردمینگ به ژاپل و گرفتل دمینگ ها از ایران ویا درگیر کردن فکر برنامه ریدزان
کشور.
 5-2نفا :
یعنی در ظاهر خودرا به گونه ای نشان دهی که در اصل آنگونه نیستی .
نفا پیش از انقالب ،نفا تاریخی رگاخان بود و نفا در اوایل انقالب ک تجربگی مسئولیل ماننا دوستی شدهیا رجدایی
با کشییری که باع موفقیت کشییری در گربه به انقالب شا.
 6-2اقتضاء طبیعی انقالب:
انقالب اسالمی ایران کامال غیر منتظره وفاقا کادر مجرب چون قاگی ،کادر اجرایدی و ...بدود پدس بدا نیروهدای ناکارآمدا،
درگیری های داخلی وباقی ماناه های گا انقالب ،اختالفات سلیقه ای وبینشی بیل نیروهای انقالب ومدانع تراشدی هدای
دشیل خارجی مواجه شا بنابرایل بایا به گفته رهبر انقالب امام خامنه ای(ماظله العالی) نظام سازی را تکییل کنی نده
اینکه به تخریب گذشته بپردازی رسیان به ایل اهااف در گرو گذشت نسل ها است.
نتیجه گیری
سنا الگوی اسالمی-ایرا نی پیشرفت ،بایلی برای الگوهایی در مقابل الگوهای بیگانده ،توسدعه لیبدرال و کیونیسدت اسدت.

هیانگونه که حضور ایران در سوریه به یک الگوی جهانی تبایل شاه است وبعا از ایل بازتاب های جهانی بسیار گسدترده
ای را خواها داشت.
نظر رهبر معظ انقالب ایل بود که برای کشوری هیچون نظام جیهوری اسالمی ایران با ایل انقالب و ایائولوژی خداص و
با هویتی که در منطقه جهان دارد ،الگوی منحصر به فردی زم است.

فرمایشات مقام معظ رهبری در ایل زمینه منجر به تشکیل مرکزی برای تاویل سنا الگوی اسالمی-ایراندی پیشدرفت بدا
مشارکت هزاران نفر از محققان و متخصصان حوزه و دانشگاه شا.

امروز قوای سه گانه نظام ،مجیع تشصیص مصلحت نظام و یا متخصصان حوزه و دانشگاه اگر نسبت به ایل سنا نظدرات و
پیشنهاداتی دارنا ،به آن الحا کننا تا در نهایت مصوب و برای اجدرا ابدالغ شدود و در فرآیندا قدانونی از اوایدل قدرن 15
شیسی(سال1400خورشیای) توسعه ایران بر اساس آن سنا انجام بگیرد.
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ایل سنا ،سنای چنا ده صفحه ای با موگوعات مختلف است که سرفصلهای مختلدف بایدا توسدط متخصصدان مطالعده
دقید شود و اگر پیشنهادی بر آن هست به درستی اصالح کننا.
میکل است در ادامه مسیر برخی از مسائل ایل سنا نیاز به بازنگری داشته باشا که بایا در حیل اجرا اصالح شود.

انسجام در ساختار اجتیاعی و سیاسی ایران مه تریل نشانه و نیاد قارت ملی محسوب میشود .بنابرایل در گام نخسدتیل
زم است ایران از سازوکارهایی استفاده کنا که به افزایش هیبستگی در ساختار اجتیاعی و فرآینا تصیی گیدری منجدر
شود .نکته دوم آنکه جامعه ایران بایا درک دقیقی نسبت به واقعیتهای سیاست تحری اقتصادی کشدورمان پیداا کندا.
سیاست تحری بهگونهای اجتنابناپذیر ساخت قارت اقتصادی و اجتیاعی را در ایران تحت تأثیر قرار خواها داد.
دراهییت تاریخ:

تاریخ گذشته وحال مارا می سازد گیل اینکه از گذشته برای آیناه استفاده می کنی  ،دلیل قرآنی :لَقَاْ أَنْزَلْنَآ إلَیک ْ کتَبداً
فِیهِ ذِکرُک ْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سوره  .21انبیا آیه 10
هیانا بر شیا کتابی نازل کردی که در آن وسیلهی تذکر شیاست ،آیا نییانایشیا؟!خااونا در قرآن هد از تداریخ کیدک
گرفته ایل تاریخ شیاست شیا فرعون آن را برداریا وفرعون زمان خود را جای آن بگذاریا شیا موسی را برداریدا ،موسدی
زمان خود را بگذاریا .درداستان مذاکرات موسی وفرعون ،موسی به ندزد فرعدونی مدی رود کده ادعدای خداایی مدی کندا
ومستکبر است ومی گویا دنیا یک دهکاه است ومل ه کاخاای آن هست  .سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِیلَ خَلَوْا مِلْ قَبْلُ وَلَدلْ تَجداَ
لِسُنَّة اللَّهِ تَبْاِیلًا سوره احزاب آیه 62
درباره کسانى که پیشتر بودهانا [هییل] سنت خاا [جارر بوده] است و در سنت خاا هرگز تغییرر نخواهى یافدت ()62
خااونا می فرماینا که شیا فکر می کنیا که دنیا عوض شاه است؟ خیر .دنیا عوض شاه ،ابزار،انسان ها فدر کدرده اندا
واگر نه سنت هیان سنت است .یک عاه ای از قوم حضرت موسی منتظر حضرت موسی بودنا ولی وقتی حضدرت آماندا،
حضرت را برنتافتنا ودر گرفتل بیت الیقاس از حضرت موسی نا فرمانی کردنا(حضرت موسی به بنی اسرائیل دسدتور داد
که بر آنها بتازنا و از بیت الیقاس بیرونشان راننا اما بنی اسرائیل امتنا کردنا و خطداب بده فرسدتادهی خداا (موسدی)
گفتنا {:فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّک فَقَاتِال إنَّا هَاهُنَا قَاعِاُونَ سوره مائاه آیه  .24یک عاه منتظر امام خود بودندا وقتدی امدام آمدا،
سرش را بریانا وبر سر نیزه زدنا .مرحوم شهیا مطهری سالها قبل از انقالب در حسینیهی ارشاد فریاد میکشیا که :شیر
 1300سال پیش مرد،شیر امروزت را بشناس،واللَّه  -قریب بده ایدل مضدیون  -باانیدا شدیر امدروز موشده دایدان -اسد
نخستوزیر آن روز اسرائیل را میآورد  -است .پس گرورت دارد که تاریخ بررسی شود.
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دلیل روایی :نامه 31نهج البالغه-به حضرت مجتبی( ) :پسرم! درست است که مل به اناازه پیشینیان عیر نکدرده ام ،امدا
در کردار آنها نظر افکنام ،و در اخبارشان انایشیام ،و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویا یکی از آنان شاه ام ،بلکده بدا
مطالعه تاریخ آنان ،گویا از اول تا پایان عیرشان با آنان بوده ام .پس قسیتهای روشدل و شدیریل زنداگی آندان را از دوران
تیرگی شناخت  ،و زناگانی سودمنا آنان را با دوران زیانبارش شناسایی کردم(حضرت علی تا پایان عیدر خدود ندان گندام
نخورد در صورتی که حضرت آدم گنام خورد ،حضرت علی به فرمان پیامبر می رود آیات برائت را برای مردم مکه ای کده
یکی از اعضای خانواده آن ها را حااقل کشته بود بخوانا در صورتی که حضرت موسی بده مصدر نیدی رود چدون یکدی از
اعضای ان ها را کشته بود ایل ها نیونه ای از برتری امام علی( ) بوده).
تاریخ مه بوده اما بایا تالش هایی انجام شود تا تاریخ را در بسیاری از موارد دیگر تکرار نکنی برای مثال ما بایدا تدالش
کنی که عاه ای را آموزش دهی تا در قوه قضائیه شاها مبارزه با مفساان باشی وهر کس مسدولیتی را مدی گیدرد بایدا
عل وتوانایی آن مسولیت را داشته باشا ،عل آموزشی ما خرده علد اسدت وافدرادی کده بده مجلدس مدی فرسدتی فقدط
ژرنالیست هستنا نه فیلسوف وآگاه ،رهبرمعظ انقالب بدا تاکیدا بربرپدایی کرسدی هدای آزادانایشدی وآزادی فکرهدا کده
پیشرفت را ایجاد می کننا،به دنبال از بیل بردن ایل خرده عل است ،در الگوی آموزشی ،سداختارها را بده داندش آمدوزان
بشناسی  ،خط دهناگان را خط دهی کنی که روش وتکنیک مشخص داشته باشدنا وبدا حدالل وحدرام واهییدت اجدرای
حاود و ...آشنا باشنا ،جامعه ی ما فرهنگ خود را فراموش کرده وفرهنگ غربی را برخود مسدلط گردانیداه وبده فرهندگ
شفاهی وابسته شاه است بایا فرهنگ مکتوب را در میان جامعه محک کنی  14(.خرداد سال  1390حرم امام ره)
هیچ تیانی با کیتر از  50سال شکل نیی گیرد .جامعه ای که نظ وقانون پیاا کنا تیان پیاا می کندا امدا در وگدعیت
عادی اگر کشوری در طول ایل مات دارای فقط 2بحران باشا ایل سیر صورت نیی گیرد حا ایران اسدالمی در  40سدال
عیر خود دارای بحران های متعادی بوده اما باگذشت سه نسل از وقو انقالب به کوری چش دشینان توانسدته بده ایدل
تیان نزدیک شود.
3

پیشنهادها

عاه ای را آموزش دهی تا در مراکز حساس ومه شاها مبارزه با مفساان باشی .
برپایی کرسی های آذاد انایشی ،آزادی فکرها و خط دهی به دانش آموزان برای رسیان به پیشرفت و از بیل بردن خرده
عل ها.
بایا فرهنگ مکتوب را در میان جامعه محک کنی و فرهنگ شفاهی را از بیل ببری و برنامه ها را با پشتوانه علیی اجرا
کنی .
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بایا درک دقید کشور نسبت به واقعیت های سیاست تحری اقتصادی را با ببری .
انتخاب مسولیل دارای صالحیت علیی برای جامعه ای با تعادل نیاز است.
بایا کشور را به ترک رفتارهای قبیله ای و گسترش فضائل اخالقی دعوت کنی .
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