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شناسایی  ،پیشرفت ایرانی- اسالمی مفهوم مدیریت شهری از نگاه الگوی سازی حولگفتمان

معضالت فعلی محالت و بررسی وضعیت نیازهای چهار گانه خانوار در محالت، سه پیشنهاد شورای 

 یدر وضعیت فعلراهبردی الگوی پیشرفت اسالمی 

 

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمداهلل رب العالمین و صلّی اهلل علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلّی

لی اهلل علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین ال سیما بقیه اهلل فی األرضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و عجّل اهلل تعاا

 جه الشریف.فر

تبیاین  از دوره اول شاااهلل آخارین جلساهکنم. اماروز انشما تبریک و تهنیات عارم مایرا خدمت  1437از فطر سال عید سعید 

خواهد بود. در جلسات گذشته چهاار سار ف ال اصالی را  «ایرانی پیشرفت -مفهوم مدیریت شهری از نگاه الگوی اسالمی»

نظار ممباحث عبارت از این بود که فلسفه مدیریت شهری چیسات. بیاان شاد کاه از  محضر دوستان عرم کردم؛ سر ف ل اول از

هایی کاه در سار ف ال اول ایرانی پیشرفت، فلسفه مدیریت شهری ارتقا امر تربیت است. بعد از اساتدالل –مفاهیم الگوی اسالمی 

ف ال دوم مباحاث باا عناوان تعریاف مادیریت تربیت باشد، سر امر انجام شد و اثبات شد که مدیریت شهری باید در خدمت ارتقا 

ایرانای پیشارفت عباارت از مادیریت  –مدیریت شهری از نظر مفاهیم الگوی اسالمی شهری در دستور کار قرار گرفت. بیان شد که 

در  وار است. بعد از طی این سر ف ل، سر ف ل سوم مباحث آغاز شد کهنمحور است و محله عبارت از محل تأمین نیازهای خامحله

باازتعریف شاود. ی خانوار هم از حیث جایگاه و هم از حیث مادل تاأمین هرم نیازهاضرورت دارد سر ف ل سوم ما بحث کردیم که 

دارد تفکار و  ی کاهیراجع به نیازهاء فکر وعا نیست، همیشه در قابل حذف از شخ یت اوم به دلیل اینکه نیازهای انسان یبیان کرد

اری است افک دهد،انجام می در طول دوران زندگی را هاکه انسان ه این نتیجه رسید بیشترین فکریوان بت. بنابراین میکندمیتأمل 

ها هام در حوزه فکر انسان ،توانیم با وسیله قرار دادن مدل تأمین نیازهااست. پس ما میکه ناطر به تأمین نیازها و چگونگی رفع آنه

باازتعریف کاردیم.  داشاته باشاددا کرده و هر چهار نوع نیازی را که باید در محله وجاود تأثیر بگذاریم. ما بر روی این اصل ورود پی

به هر حال تفریح، اشتغال، تح ایل و  .«رِیحُکُمْ تَذْهَبَ وَ فَتَفْشَلُوا ازَعُواالتَن» :محور بازتعریف ما هم آیه قرآن است که به ما امر کرده

ها را در جامعه از بین ببرند. این نکاات های نزاع و اصطکاک بین ارادهکه زمینه شندتأمین نیازهای معیشتی همگی باید به شکلی با

 را به صورت مف ل بررسی کردیم.

سرف لی اسات. آن موضاوع هام ایان اسات کاه ماا مساأله  مباحث عرم کردم که آن هم دارایبسیار مهمی را در آغاز  یک نکته

سازی همین موضوع کافی است که اگرر مفراهی  راجع به خاصیت نمونهکنیم. بحث می هاسازینمونهمدیریت شهری را در حوزه 

گیرید، سرح  در  ننهرا از مفهروم مورد بررسی نخبگان قرار  ایرانی پیشرفت –سازی با نگاه الگوی اسالمی مرتبط با یک نمونه

هایی برای امروز جامعه ما دارد و چه خاصیتسازی چیست اینکه جایگاه نمونه کنند.ایرانی پیشرفت ارتقا پیدا می –الگوی اسالمی 



کنم که عبارت اسات از اینکاه باا توجاه باه هم یک سرف لی بود که گذشت. امروز آخرین سر ف ل بحثی را خدمت شما بحث می

اساا   ظار بناده ساه کاار را بارتوان در حوزه مدیریت شهری در دستور کار قرار داد. باه نتعاریفی که ارائه شد چه کارهایی را می

سرازی یت شرهری گفممانکار اول این است که ما راجع به همین معنای مردیرتوان در دستور کار قرار داد؛ بحث شده می مفاهیم

ای کاه مطارش شاد نظریاهریت شاهری پیادا نشاود، اگر درک مشترک از مدی بسط داده و در شهر تبیین کنی . انجام دهی ، نن را

خواهاد یاک پاشوهن انجاام شاده را باه در همه مسائل جاری است. اگر کسی می بحثاین البته . ت اجرایی پیدا نخواهد کردقابلی

رود. همیشاه باین دوران اصاطالش نقشاه راه باه سامت پارداز  با نباید مستقیماً به سمت عملیاتی کردن یا باه ،انجام برساندسر

این طبا  ایان سازی واسط است. بناابرو گفتمان و تفاهم پرورشو اجرا یک دورانی موسوم به دوران  پردازشو دوران  پژوهشی

ساازی راجاع باه دهیم این است که مساأله گفتمانمیاول که ما برای ایجاد تغییر در مدیریت شهری انجام  کار قاعده کلی دستور

طور کاه در جلساات گذشاته عارم شاد، نخبگاان و به صورت جدی پیگیری کنیم. همان شهریاز مدیریت  راتعریف خاص خود 

هاای شاورای شاهر نزدیاک دارناد. اخیاراً کاه باه انتخابات ا که در این دوره مطرش کاردیمهایی ردغدغه این بحثکمتر دیران ما م

هاا و تای برخای از حرفخواهناد ناامزد شاورای شاهر شاوند. بناده وقکنند و میای مباحث خود را مطرش میشویم، خوب عدهمی

ها از حیاث . البتاه شاهرداریاستمشکل بودجه شهرداری  حلبینم که مثالً شعار آنها یکنم، مآنها را که بررسی می هایسخنرانی

تأمین هزینه دچار مشکل هستند اما اینکه یک عضو شورای شهری این موضوع را آرمان قرار دهد، یعنی شورای شهری که با حضور 

انمخابرا  اماا باحث در حال حاضر مطرش نیسات. این مفضای شود دچار روزمرگی خواهد شد. پس اصالً میچنین اعضایی تشکیل 

این کار اولی اسات کاه  سازی با نوع نگاه با مدیریت شهری در جامعه بسط دهی .شوراها فرصت خوبی است که ما بموانی  گفممان

 باید در جامعه انجام دهیم. 

کار دوم هم باید در درساتور  را شناسایی کنی .های محال  فعلی کار دوم این است که با اسمفاده از تعاریف ارائه شده نظام چالش

ای موسوم به محله آبشار یا محله امامزاده یحیی یا محله خیاباان ایاران کار قرار گیرد. فرم بفرمایید ما در منطقه دوازده یک محله

گفت؟ جود به ما چه میتعریف مو ف موجود چه معضالتی دارند؟داریم. خب این محالتی که در منطقه دوازده هستند، براسا  تعری

گفت باید تفریح به معنای عمی  در محالت وجود داشته باشد. آیا در حال حاضر وجود دارد یا خیار؟ اگار وجاود تعریف موجود می

این محاالت در حاال باه چاالن حیث نبود یک تفریح عمی  و منطقی،  . پس ازبا کسالت روبرو هستندها در آنجا پس انسان داردن

مساجد محوری محالت انجام شود. ماثال   یاها یاریود. این کار باید با همکاری شوراستند. این موضوع باید بررسی شکشیده شدن ه

مطرش شود. در برخی از این مناطقی که ماا بررسای کاردیم هشاتاد درصاد هم که مرتبط با نیازهای شغلی است  معضالتیباید به 

د. در مورد نیازهاای را شناسایی کرروند. باید این موارد برای کار از محله بیرون می آنها در یک منطقه خاصی است، افرادی که خانه

های ها و منطقاهنام مدار  باید در محلاهتح یلی مسأله به تدریج در حال حاد شدن است. االن به دلیل اینکه قانون است که ثبت

ت را در دساتور کاار قارار یت الزم را ندارند، یاک ساری اقاداماکیف آنهامنطقه ای دم به دلیل اینکه مدرسهخاصی اتفاق بیافتد، مر

برند کنند. مثالً فین آب منزلی که در نزدیکی آن مدرسه دلخواه است را مینام در مدار  دیگری ثبت فرزندان خود را دهند تامی

د. ایان اتفاقاات در حاال حاضار م کننانان فین آب ثبت کرده و ]با این حربه[ فرزند خود را ثبتتا آدر  خانه را به اسم صاحب آ

کنناد، پیااز و ها در روز میاوه م ارف میافتد. راجع به نیازهای روزمره هم به هماین شاکل اسات. ماثالً بااألخره انسااناتفاق می

وجاود شای میوه فرودر آن ای است اما ند، محلهاه. برخی از این محالتی که دوستان بررسی کردزمینی و غیره را هم نیاز دارندسیب

 اییک محلاهدر زنم. فرم بفرمایید قیا  کنید. بنده چند مثال ساده میهم ه نیازها را و حال شما بقی نیستن ارزا ندارد و یا میوه



باه چاالن کشایده  گاهی به فاصله چند کیلومتر میوه فروشی وجود ندارد، خانواده برای تأمین میوه که یک نیاز روزمره ساده است

ما باید محال  را به محوریت هرم وقت زیادی را صرف کند تا بتواند این نیاز ساده را تأمین کند. بنابراین  ور استخواهد شد و مجب

الت مشکالت خاصی دارند. مثالً در برخای برخی از این محهای ننها را بدست بیاوری . شناسی کرده و چالشنیازهای خانوار نسیب

ای با بافت قدیمی است و جز محالت تاریخی م. مثالً در منطقه امامزاده یحیی که یک محلهبا پدیده مهاجرت روبرو هستیاز محالت 

دهاد. دهد. وقتی شاهرداری اجاازه سااخت و سااز نمیشود، شهرداری به دالیل خاصی اجازه ساخت و ساز نمیتهران محسوب می

نطقه افت پیدا کرده است. لذا معموالً افرادی کاه از ، ارز  ملک در این ممحله امامزاده یحیی محدود شدوقتی ساخت و سازها در 

اند. پس به یکباره یک ت میم شهرداری باعث شاده هآیند، در محله امامزاده یحیی سکونت گزیدمیبه تهران ها برای کار شهرستان

منطقه ایران به دلیل اینکاه جمعیت زیادی از بیرون به محله تزری  شوند. این موضوع برای محله چالن درست کرده است. یا مثالً 

سکونت دارند. این سکونت مسئولین باعث شده که یک تغییراتی در ماهیت آن محله  نجافت مذهبی دارد، مسئولین زیاد در آیک با

ها این اسات کاه ایجاد شود. پس باید معضالت خاص را نیز بررسی کنیم. باألخره اگر قرار است ما محله را احیا کنیم، یکی از بحث

 چیست؟ این هم کار دومی است که باید انجام گیرد.  که این محالت با آنها روبرو استهایی بدانیم نظام چالن

محرر  کرردی ،  که در این سربد چهار نوع نیازی راهر  برایمحور نیازهای خانوار که به کار سومی که باید انجام دهی  این است 

های محله چیست. فارم بفرماییاد ببینیم مزیتباید  کرده و کنار گذاشته و حاال یعنی معضالت را شناسایی تهیه کنی .شناسنامه 

باید بر روی این امور محاسبه انجام شود. بعد بایاد  باشد؟تواند وجود داشته یا می دارددر محله امامزاده یحیی چند نوع شغل وجود 

کنیم. ماثالً در منطقاه اماامزاده  بندیتوانیم این موارد را طبقهببه استانداردهای خوبی هم برسیم. مثالً باید قواعدی داشته باشد تا 

ست یا به معنای تفریحی وجود دارد؟ و اساساً این مناط  تفریحی مبتنی بر تفریح به معنای عمی  ا محل یحیی در حال حاضر چند

د؛ شناسانامه محاالت تفریحای نشته باشدار شوند. لذا محالت ما باید شناسنامه مشاغل دااین موارد باید شناسنامه ؟تفریح سطحی

های تح یل داشته باشد و شناسنامه نیازهای روزمره هم داشته باشد. وقتی این موارد را تاأمین کنیاد داشته باشد، شناسنامه محل

خواهیاد در می ای را کهمحلهو اید ریزی باز خواهد شد. به دلیل اینکه براسا  تعریف پایه خود رفتهتازه دست شما هم برای برنامه

انجام گیارد کاه آنهاا بارای بعاد  موضوع اولویت دارد. کارهای دیگری هم باید هاید. پس این سآن تغییر ایجاد کنید شناسایی کرده

نقد تصمیما  ضد محله راه بیافمرد. مرا نبایرد  برای به نظر من باید یک جریان جدیتوضیح خواهیم داد. مثالً  گذاشته و در آینده

ای هام باا ایان پس یاک جریاان مطالباه تصمیماتی را بگیرد که محال  را به چالش بکشد.بعد یریت شهری از این به دمبگذاری  

حال کارهای دیگری نیز باید انجام شود اما این چند موردی که بنده عرض کردم اولویت دارد. پس کار اول ایرن موضوع نیاز است. 

کره محرال  را است که نظامی از معضرالتی تبیین کنی . کار دوم ه  این  ت شهریاین نگاه خود برای مدیریاست که ما بروی  و 

ایان  دار کنری .د شناسایی کنی ، کار سوم ه  این است که وضعیت نیازهای چهارگانه در محال  را ه  شناسرنامهنکنتهدید می

 کاری است که باید انجام گیرد.

بندی کنیم؛ بیان شد که مدیریت شهری ریشه سکوالریسم است. جازه بدهید ععرم کنم و بحث امروز را جم را بنده گردی دو نکته

این موضوع را شرش بیشتری بدهم. ببینید، سکوالریسم یعنی اینکه ما بیاییم جایگاه دین را از حوزه دخالت اجتماعی به حوزه رابطه 

یاک ساری فقاط  رسند که دینها به این نقطه میزل دهیم. این معنای ساده سکوالریسم است. چه موقع انسانفرد با خدا تنقلبی 

شاود؟ ایان یاک چه زمانی در فرد ایان حالات ایجااد می کند؟را تنظیم میبا خدا اکثر رابطه زندگی فرد است و حد توصیه اخالقی



ای ساکوالر جامعاهکنناد کاه یاک سوالی است. یعنی ما باید بگوییم که در واقع آنهایی که به دنبال سکوالریسم هستند چکاار می

زنم؛ مثالً ما هر ساله به مقدار یک عدد کند. ببینید بنده مثال میشود یعنی نگاه حداقلی به دین پیدا میسکوالر می شود. جامعهمی

سکوالریسم نباید یک چیز عجیب و غریبای در ذهان شاما  - کنند.زیارت میو رفته  به حجفرستیم. آنها خاصی حاجی به مکه می

روند. درک این تعداد از حج چیست؟ باألخره آنها باه حاج رفتاه و یک تعداد خاصی به حج می -دور و بر ما وجود دار  زیرا در باشد

روناد. فارق حاجی خواهند شد. مثالً نگاه آنها به حج، یک حج ابراهیمی نیست. تعداد زیادی از این افراد به صورت سنتی به حج می

کاه عباادت خادا را انجاام داده سنتی مناسک را به جا آورده و غرم اصلی این اسات  بین حج ابراهیمی و سنتی چیست؟ در حج

کنیم. تعبیر به حج سنتی می . این درک موجوی است که ما از آنشااهلل خداوند متعال هم این را ذخیره آخرت قرار دهدو ان باشیم

کنیم، از حج همین است؟ وقتی روایاات را بررسای مایفرستد، مراد  حال آیا اسالم وقتی یک نفر را که مستطیع شده به حج می

به اوج خود برساد؛ یکای برائات از  ابراهیمی شدهبینیم که به این شکل نیست. باید در حج دو معنا رعایت شود تا اصطالحاً حج می

رود النای باه حاج مایفکنند کاه اند. وقتی بیان میمشرکین است که جز ارکان حج است. اساساً کلمه حج را از اتمام حجت گرفته

که دارای معنای عمیقی است. اما در حاال حاضار باه  بودهاتمام حجت کند. با چه کسی؟ با مشرکین. این معنای حج  رودیعنی می

جادی نیسات،  برائات از مشارکین هاای مااآورند. در ذهن حاجیه کشور میها را بآن بازاراقالم روند اما مثالً به آنجا رفته و حج می

شود. حاجی با آن همه عظمات باه خاصیت میحج بی و کنیدیسم یعنی همین. یعنی شما یک درک خاصی از حج پیدا میسکوالر

خاسیت خواهد شد. حال یک وقتی یک نفری از مسئولین بیبرای او دهد که انجام می ه درک او از حج ناقص است، حجیدلیل اینک

بعد قضیه حج  جام خواهیم داد. یک آقای مسئولیاز مشرکین را هم در زیر چادر ان دهد که مراسم برائتهم به آنجا رفته و امضا می

دانند. به آنجا رفت این ت میم را گرفت. این دیگر جز عجایب است که برخی از مسئولین ما خودشان معنای حج را نمی 1366سال 

رکین انجام نشود که حکومت و مراجع این امر را قبول اخیراً هم یکی از شروط حج این بود که دیگر حتی زیر چادر هم برائت از مش

لقاا » آورد. کسی که یک حج خوب را به جاا مای«الحجه لقاء اإلمامتمام» روایت استدر یک معنایی دارد،  جنکردند. پس ببینید ح

له الفداء حضاور دارد. حاج ولی ع ر ارواحنا ها حضرت حج یرسد. معروف است که در همهیعنی در آخر به مالقات امام می« اإلمام

ای هام پیادا اما ماها چنین درکی نداریم، درک ما از حج یک درک سانتی اسات. اخیاراً یاک طایفاه داإلمام ختم شوباید به معرفه

اند که هرچند در اقلیت هستند اما اگر آنها را جدی نگیریم در آینده زیاد خواهند شد. نگاه آنها به حج یک حج توریستی است. شده

روند تا یک بازدیدی هم انجام دهند و برگردند. کام هساتند اماا ای به آنتالیا رفته و در مقابل یک عده هم به مکه میمثالً یک عده

ای هام باه ایان عاده یابیمود درمیشای است. واقعاً وقتی بررسی میوجود دارند. به دلیل اینکه عربستان دارای نقاط تاریخی جدی

. ماثالً ماا زیاارت باشادیعنی درک شما از دین حداقلی  که یعنی چه؛خواستم سکوالریسم را معنا کنم حال میبه هر روند. نیت می

ایان اسات ر ذهن هماه تقریباً د در جامعه ما جریان دارد امارویم، خب زیارت چیست؟ ما هو زیارت؟ در حال حاضر اصل زیارت می

آرامن پیدا خواهید کرد. این یک خاصیت زیاارت اسات  ی در شما ایجاد شده واکینهکه اگر شما به زیارت رفتید اوالً یک حالت س

مشاهد برویاد تاا کنند که مثالً باه آید به همدیگر سفار  میبه وجود می هستند. وقتی یک مشکلی برای آنهاکه مردم متوجه آن 

روند. یعنی امام را می کالت به زیارتی هم هست که برای حل مشدر بین مردم وجود دارد. یک معنای دیگرسبک شوید. این درک 

معنای زیارت ایان روند تا مشکالتشان حل شود. هر دو معنا هم درست است اما سوال این است که آیا دارالشفا دانسته و به آنجا می

ع باه زیاارت اماام شارو ،خوانیداست؟ آیا ما باید زیارت را در همین خالصه کنیم؟ مثالً شما عبارات آخر زیارت آل یاسین را که می

اصالی زیاارت  هادف .«وَ مَوَدَّتی خالِ َاٌ  لَکُام نُ رَتی مَعَدَّة  لَکُم »َو گویید:کنید، بعد در آخر آن زیارت میرواحنا له الفداء میزمان ا



روناد کاه نمین رت و امداد امام است، حال آیا این معنا وجود دارد؟ به نظر بنده وجود ندارد. یعنی مردم به ایان نیات باه زیاارت 

فهمناد کنیم. مودت به امام خیلی جدی نیست. نه اینکه آن معانی که مردم از زیاارت می امام خود کمکبه رویم که بگویند ما می

کناد. در در انساان ایجااد میتغییر شااکله را باید درک از این زیارت ارتقا یپدا کند. یک زیارت خوب کامل نیست. غلط است، بلکه 

گویناد: گردناد، مالئکاه باه آنهاا میروند که وقتی برمیفرمایند کسانی به زیارت اباالحسن میهست که می ام رضاباب زیارت ام

به چه شکل زیارت رفته که آیناده او دارای معنای بسیار عجیبی است. این نوع از زیارت  گناهان آینده شما هم بخشیده شده است.

« ففروا إلای اهلل:» فرمایدای خداوند میدر سوره ذاریات در یک آیهمسأله زیارت دارد. پیداست یک معرفتی به  !شود؟هم تضمین می

در قرآن است. انسان باید به سوی خدا  وندهای خداگوید به سوی خدا فرار کنید. فرار کردن به سوی خدا یکی از توصیهبه مردم می

به معنای فرارکردن باه ساوی خداسات. پاس  رفتن است، حج حج رماید: فرار به سوی خدا به معنایفمی فرار کند. امام صادق 

خواهند او را عاقبت به شر کنناد و یاند و مفهمد شیطان و دنیا او را محاصره کردهحج برای انسانی است که میای دارد؛ حج معانی

اماام  هد. در روایت آمده اسات کاه زیاارتِدحج را روبروی او قرار مینیز گردد و خداوند متعال دنبال راه مفرّ می به به همین دلیل

ای برابر با هفتادبار فرارکردن به سامت خداسات. در زیاارات معناای برابر با هفتاد حج ثواب دارد؛ یعنی زیارت امام رضا رضا

ز عباادات در شود. این عدم درک اخاصیت میولی عبادت کم دهیمست که اگر به آنها توجه نکنیم آن عبادت را انجام میخوابیده ا

کارد پشات سار خلفاا نمااز بخوانناد یاا پشات سار اماام برای مردم تفاوتی نمیمثالً تا جایی پین رفته است که  اسالم لصدر اوّ

شاد اگر بار روی نمااز کاار فکاری می .کردند. چرا؟ چون درکی از نماز نداشتنددرک نمی را تفاوت این دویعنی ، امیرالمؤمنین 

ما هو "کنیم ولی ما همیشه این دعا را می. «هْدِنَا ال ِّراطَ الْمُسْتَقِیمَاِ»فرماید ای وجود دارد که میز فقره و آیهنما در فهمیدند کهمی

کنیم چیسات؟ در روایات آماده اسات کاه صاراط ؟ این صراط مستقیمی که ما همیشه راجع به آن صحبت می"ال راط المستقیم

شاود؛ صاراط هادایت می در خود نماز به والیات امیرالماؤمنین ،فهم معارف بود . اگر کسی اهلاست امیرالمؤمنینمستقیم 

خواهم بحث را بسط بدهم، غرضم این است که . من نمیاست مستقیمی که ما مکلّف به پیمودن آن هستیم والیت امیرالمؤمنین

. سکوالریسام تاا درون پیدا خواهید کارد بین گرفته و فکر کنید آن را در جای خاصیبگویم: سکوالریسم چیزی نیست که شما ذره

 آشاکار پنهاان و برخای ساکوالرِ منتهای بعضای از افاراد ساکوالرِ ی علمیه نیز آمده است و خیلی از ما یکوالریسم هستیم،هاحوزه

این کار باه  شود که بر پایه صلح با کفار استبینید در دهه چهارم انقالب اسالمی سندی به عنوان برجام امضا می. اینکه میهستند

. اگار ایشاان فقاط ترجماه آیاات برد است - راه حل مسائل ما بردفرمایند: . جناب آقای رئیس جمهور میمعنای سکوالریسم است

شاما ببینیاد کاه معاانی قارآن  تاخوانم را می آیاتشدند که اینطور نیست.[ بنده خواندند ]متوجه میی توبه یا کافرون را میسوره

قُالْ یَاا يَیَهَاا  لارَّحِیمِٱنِ لارَّحْمٱ للّاهِٱبِسْامِ » مانَ الشّایطانِ الارَّجیم اَعُوذُ بِاللّهِد. نشوبرد جمع نمی - معانی با بردچیست، اصالً این 

نْاتُمْ عَابِادُونَ مَاا يَ وَلَا»پرستم. و پرستید نمی؛ من چیزی را که شما می«لَا يَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» ما! به کافرون بگو: ؛ ای پیامبرِ«الْکَافِرُونَ

دهاد. در آخار آیاه نیاز زدن با کفاار را توضایح میحرف یپرستیم. این سوره نحوهکه ما می را پرستید چیزیشما نیز نمی؛ «يَعْبُدُ

لَکُامْ دِیانُکُمْ وَلِایَ » ندارد و در مراحل اول قرار دارد بایاد بگویاد: زیادی توانِانسان وقتی  ؛ یعنی«لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ»فرماید: می

دهد.[ ما ی ]صحبت با کفار را نشان میی کافرون است که نحوهما نیز برای خودمان. این سوره دینِ ،شما برای خودتان ؛ دینِ«دِینِ

ریسام باه دارند. سکوالنظم یک نظم داریم و آنها نیز یک نداریم و لزومی ندارد نظم جهانی را قبول کنیم؛ ما  "شناختنبه رسمیت"

بار  ی؛ ماا نظما«لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ»گفتند: جناب آقای روحانی حداقل باید می اند.معنایی است ]که رئیس جمهور[ گفتههمین 

باریم. اسا  معارف خودمان داریم و شما نیز نظمی دارید، شما نظم خودتان را داشته باشید و ما نیز نظم خودمان را باه پاین می



ها، برجام اقت ادی اسات؛ برجاام اقت اادی یعنای ماا در نظام یکی از این برجام مطرش است. 3و  2مسأله برجام اآلن که دانید می

اقت اد جهانی نظمی دارد و ما باید بخشی از این نظم و تقسایم کاار جهاانی در حاوزه اقت ااد  مندرج شویم؛ یعنیجهان  اقت ادیِ

. ماا استمبتال به سکوالریم شده  باشدمی عضو مجلس خبرگان رهبریکه قاً یک طلبه . سکوالریسم به همین معناست و اتفاباشیم

فرمایاد باا متعاال باه پیاامبر خاود می ؛ خدای«کافه قاتِلُوا يَئِمٌََّ الْکُفْرِو »فرماید: باید این معنای را جدی بگیریم. آیه دیگر قرآن می

وحای  اسات، عقالنیاتِ تر از عقل انبیاءمدرن دقی  توانیم بگوییم عقلِا نمیشو. مبی کفر قتال کرده و با آنها وارد درگیری ائمه

شود. من در مراسم خاتم قارآنِ حارم وگو میگفت هاحول این بحث کنیم والحمدهلل ما ختم قرآن می البته ای دارد.های فنیحرف

 کندبیان می ی را که رفتار مؤمنین با کفار رابرجام آیات به مناسبتکند میروحانی محترمی که مدیریت دیدم  حضرت مع ومه 

ارواحناا فاداه  روزی کاه حضارت ولای ع ار ما تاا با توجه به اینکهولی این مسأله باید همگانی شود؛  ،کردپشت سر هم قرائت می

بعاداً باا  تاحفظ کنند را  آنهاآیند با کفار و منافقین درگیر هستیم باید آیات مربوط به کفر و نفاق را تدریس کنیم تا فرزندان ما می

هلل . البتاه الحمادندهنادو خسارت محض را مفید جلاوه  نکردهفریب و سرابی در جامعه درست  ،گرا و برجامسیاست خارجی توسعه

به ها شود و تحریمها افسانه بود و اساساً در رابطه با آمریکا هیچ تحریمی برداشته نمیتحریم شدنِاآلن واضح شده است که برداشته

 شوند، این قانونی است که در رفتار آمریکا وجود دارد. سکوالرسیم اینهاست.های دیگری تبدیل میتحریم

شود و سکوالریسم همین معنایی بود که عرم کردم. چطور فعلی منجرّ به سکوالریسم می حاال ما عرم کردیم که مدیریت شهریِ

تمام معارفی که بنده بخشی از ننها را به اجمال عرض بسیار روشن است؛ شود؟ پاسخ آن مدیریت شهری منتهی به سکوالریسم می

کشد هیچ نهاد دیگرری ند و وقمی مدیریت شهری نهاد خانواده را به چالش میانمقال پیدا ک]به افراد[ کردم باید در نهاد خانواده 

. پادر و مادرهاای خاوبِ ماا درک شرودریس  میتواند این معارف را به جامعه منمقل کند و به همین دلیل جامعه دچار سکوالنمی

کناد ت کند فرزند خود را نمازخوان میهمّکه کنند. مثالً پدر وقتی خیلی ای که از دین دارند را به فرزندان خود منتقل میحداقلی

ونه هستند؟ دلیل عمده اینگ ماآید. چرا پدر و مادرهای ولی چه نمازی؟ همین نمازی که از درون آن والیت و فهم والیت بیرون نمی

بایاد دو شایفت  کنند؛معیشت خانواده را تأمین میتوانند میتنها  این مطلب آن است که پدر و مادرهای ما اگر خیلی زرنگ باشند

سخت زمان صارف کارده و باا خاود  به سختی کار کنند تا معیشت تأمین شود. پدر و مادرهای کمی وجود دارند که در این شرایطِ

. باه او بگاویمقارآن را  باید زمان صرف کرده و معارفِ فهم قرآن است و دهدمن را نجات می یترین چیزی که بچهاصلی :گویندمی

شاود؛ البتاه دیان از باین بنابراین سکوالریسام ایجااد می و البته حاال م یبت دیگر این است که خود پدر و مادرها نیز بلد نیستند

 یخوانید ولی خاانوادهمیهم فهمید و نماز ندارد. مثالً شما معنای نماز را نمی یفانتزی خاصیت شود و دینِرود بلکه فانتزی مینمی

های ماؤمنی بسیاری از این افراد انسانولی درصد طالق وجود دارد  38در شهر تهران  کردمکشید. بنده عرم خود را به چالن می

افارادی هساتند کاه ماؤمنین نماازگزار بخشی از این جمعیات  گردیمبرمی که ما از نماز عید خوانند. همین حاالو نماز می هستند

را  آنهااشود که مؤمن هستند ولی جمعیت قابل توجهی نیز مردمی هستند که اگر شاما و از ظاهر آنها فهمیده می باشندمیانقالبی 

رفتناد. دست و دعا به دست به سامت نمااز می ید اصالً دین ندارد در حالی که آنها زیلو به دست و مهر بهیگودر خیابان ببینید می

فطر، عید بازگشت باه روز عید فطر است و عید فطر چه معنایی دارد؟ عید  ،کند که امروزخوانند ولی کسی با خود فکر نمینماز می

چاالن کشایده  چیز باهشوند. ببینید! اگار خاانواده نباود هماهوگو و بحث نمیمسائل گفت فطرت است. این چه معنایی دارد؟ این

به این دلیل که خانواده نهاد ممکفل تربیت است و امر تربیت قابل تفروی  بره نهراد دیگرری شود. پس این یک بحث است و می



اآلن در وضاعیت فعلای نهااد خاانواده  ی ممکفل تربیت داشمه باشری .توانی  بدون یک مدیریت شهری نهاد خانوادهنیست ما نمی

 نهادی که کمترین ارتباط را با یکدیگر دارد. یعنی باشد، ای میمتکفل تربیت نیست و هسته

کشد؟ استدالل این مطلب چیست و ما بحث دیگری را مطرش کرده و گفته بودیم: مدیریت شهریِ فعلی امنیت ملی را به چالن می

شاوند و اصاالً ها مردمی انجاام میمدیریت شهریِ فعلی چه ربطی به امنیت ملی دارد؟ ببینید! اساساً در جمهوری اسالمی تمام کار

ما مردمی است و نظریه مترقی بسایج  ترین کشور دنیا هستیم؟ به دلیل اینکه مدل امنیتِچرا ما امنمثالً مدل اسالم اینگونه است. 

ن کشاور به هام ریخاتن امنیات ایاو کنند مردم در ایجاد امنیت مشارکت می به دلیل اینکهکند. امنیت را در این کشور تأمین می

توانند مردم ما و کشور ایران را به افتد ولی نمیاتفاق می در کشور ایجدی بسیار سخت است. شما دیدید که دائماً نفوذهای امنیتیِ

موصال تسالیم  لشاگرِلشاگر از دوازدهشتشروع کرد هدر عراق ام: شبی که داعن عملیات را چالن بکشند. بنده مکرر عرم کرده

 30ها تاا چون مدل امنیت آنها مدل دافو  بود نه مدل مردمی. داعشیند؛ بعد تسیلم شد ی کرده بودند و رایزن هاداعشی شدند، با

آقای مسئولین جمهوری اسالمی به  اتبود. پین از این اتفاق در حال تمام شدنکیلومتری بغداد نیز رسیده بودند و کار عراق  40یا 

کنیم و باه حفاظ مایکشور را مالکی پاسخ دادند: ما با همین ارتن د. آقای نوریکیل دهمالکی گفته بودند: در عراق بسیج تشنوری

اهلل مالکی بالفاصله سخنرانی کرده و گفتند: ما به بسیج نیاز داریم. آیتنداریم. بعد از اینکه این اتفاق رخ داد آقای نوری یبسیج نیاز

عاراق قضایه را معکاو   در حال حاضر حشدالشعبیٌ یا بسیج مردمیِ نیز فتوا دادند و حشدالشعبیٌ تشکیل گردید و سیستانی

و داعان در منطقاه محادودی از عاراق بااقی اند د را به تدریج پس گرفتهگرفته بودناز آنها که  ایکرده است؛ یعنی دو سوم اراضی

مشارکت داده شوند. ان شاء اهلل  نیز قت اددهند. خُب حاال مردم باید در حوزه امانده است. این مردم هستند که این کار را انجام می

هاای واهناد باود و فینکاره نخدارها همهوقتی اقت اد مقاومتی به نتیجه برسد ما یک نظم مردمی به اقت اد خواهیم داد و سرمایه

داری نظاام سارمایه رمِعوا ،اتفاق نخواهد افتاد. این مسائلدیگر  – که ح  اوالد، ح  تفریح و ... در آن وجود دارد -میلیونی  239

جا بایاد باه هماه خالصاه تار شاود،باید مردمی نیز هستند که باید برداشته شوند و اقت اد باید نظم مردمی پیدا کند. نظم آموز 

حاال اگر شما مادیریت شاهری را جادی  سازی اجمماعی در نگاه اسالمی مردم هسمند.پایه نظامبه طور کلی محوریت مردم باشد، 

بناابراین شاما  شاود وهای مردم دچار چاالن مید نگر شود و وقتی خانواده دچار فروپاشی شانواده دچار فروپاشی مینگرفتید خ

 توانیم مردم را بر روی مسأله امنیت سازماندهی کنیم باه دلیالتوانید مردم را در مقابل خطرات سازماندهی کنید. اینکه ما مینمی

. مشارکت است زیرساختِ ،یافتگیاز هدایت باشند و این سطحِیافته میاند هدایتهایی که داشتهما در اثر خانواده است که مردمِ آن

عمق شرد، ای ک یافمگیِ جامعهشود و وقمی هدایتبا چالش مواجه میه  یافمگی وقمی خانواده به چالش کشیده شد هدایتولی 

اساسااً اگار  کشورهای غربی تحریک مادی کنید تا مشارکت ایجاد شود.ی ایجاد مشارکت وجود ندارد و شما باید مانند مالطِ اولیه

ی ایجااد به عنوان ماالط اولیاه - ها را در اختیار دارید و هدایتایجاد مشارکت در تمام بخن یهدایت اتفاق بیفتد شما مالط اولیه

کشد به این دلیل ملی را به چالن می امنیت ما عرم کردیم مدیریت شهری بنابراین اینکه آید.می در خانواده به وجود - ارکتمش

؛ وقمری شاودت دو فرکاانس میبا امّا کشد و در نتیجه فرکانس ولیّها را به چالن میاست که مدیریت شهری با یک نظمی نگر 

دیگرری شکل به دلیل اینکه[ ولیّ جامعه به  اما]فکر خواهند کرد خاص ای ، مردم به گونهشدههای مردم به چالش کشیده خانواده

شود. چون امنیرت مرا در افزایی پیدا کنند و لذا امنیتِ ملیِ ما نیز به چالش کشیده میتوانند بره کند و این دو رکن نمیفکر می

  .ز وابسمه به نهاد خانواده استها به فه  مردم وابسمه است و فه  مردم نیتمام بخش



 100ال فاردی در خودباسوادپنداری داریم؛ باه عناوان مثا رن توّهمی به نام توّهمِتوان فهم ایجاد کرد. ما در دنیای مدبا رسانه نمی

کند خیلای باساواد اسات در حاالی کاه ساواد غیار از رسد و فکر میای به او میقطرهبه صورت ست و اطالعات گروه تلگرام عضو ا

ق دو خاانواده را بررسای کاردیم. در یکای از های طاالاطالعات است؛ سواد به معنای تحلیل و شعور است. ماا در برخای از پروناده

باه  امار کاه باودسواد ولی باشعور اجاازه ناداده بی یی دیگر خانم. در خانوادهای بودکردهتح یلها اتفاقاً عامل طالق خانم خانواده

های موجاود انه. رسای دیگاری اساتنیاز مساأله طالق بینجامند. سواد و اطالعات یک مسأله است و عقل و درک و شعور و تفکار

د. کناتر میها را فکورتر و عاقالاندهند ولی الزاماً به این معنا نیست که انسها را باال برده و به آنها اطالعات میحداکثر سواد انسان

 ماثالً ید کاهدهبه آنها اطالع می هکنند. چون شما هر دقیقها را زیاد کنید اصالً فرصت فکر پیدا نمیانسان اتفاقاً اگر سطح اطالعاتِ

فاالن باازیگر جاا دو نفار ت اادف کردناد، اآلن تشاییع جناازه ای دچار تغییر شد، فالناین اتفاق رخ داد، اآلن قیمت میوه فالن جا

؟! خواهد آنها را پرداز  نموده و بر روی آنها فکر کندذهن چه زمانی میشود ولی به او داده می، همواره خبرهای متعدد سینماست

که اطالعاات کمتاری باه آنهاا منتقال  یهایکشیدن فکر هستند. انسانابزار به چالن - خود به معنای موجودِ –ها رسانهبه نظر ما 

را مطارش نماودیم ایان  «پیشرفتایرانی  –اسالمی ای الگوی ی رسانهنظریه»وقتی  دارند. ماکردن ود بیشتر فرصت فکر شمی

؛ هرچقادر شاما است که سرعت انمقال اطالعا  با میزان تفکر نسربت عکرس دارد ی اصلی اینمعادلهایم و مطالب را بحث کرده

 -کنیم ها زنادگی مایکه در ع ر مدرن زیار چتار رساانه –افتد. لذا ما اتفاق می یسرعت انتقال اطالعات را زیاد کنید تفکر کمتر

آید؟ در یر قرآن شعور و عقالنیت در کجا به دست میای هستیم. پس بنابراین فهم و فکر و به تعبهای فهمیدهتوّهم داریم که انسان

این  صورت در این کند.ای میفرزندان خود برخوردهای حکمیانه محیط خانواده. به عنوان مثال مادری وجود دارد که با شوهر و پدرِ

 باا خساتگی باه خاناه ،بیند پدرکند. مثالً میها را مشاهده میسال این صحنه 20سال،  10برد؛ چون او مطلب دختر را به فکر می

ایان نیاز امکاان دارد؛ کند. برعکس مادر آن را مدیریت می نمودتلخی کند و اگر شوهر اوقاتای برخورد میآمده است و مادر حرفه

بّ رای لُاپدر خیلی با شاعور باوده و دا ولی فهمند که او از سرکار آمده و خسته است.آید و همه میمثالً پدری از سرکار به خانه می

شود که مقام مادر در خانه ارتقا پیدا کند و . این کار موجب میدشورمیها را است و با همان حال خستگی بعد از خوردن شام ظرف

دو نوع  در این دو حالترا ت ور کنید،  عزیز مادر یک و ذلیل و خوارشود. شما یک مادر وقتی مقام مادر بزرگ شد تربیت جدی می

خساته  نیزدیگر ساعت ام ولی یکگوید: درست است که من خستهچیزها توجه کند با خود میافتد. اگر پدر به اینیتربیت اتفاق م

ار و ذلیل یک نوع ودختر خانه تحت تأثیر مادر است و یک مادر خبرم؛ چون ا در خانه باال میمادر ر ولی با این کار مقامِخواهم ماند 

اگار اینطاور ها باید در خانه دائماً تکارار شاوند. دارد. این صحنه بر او مند نیز تأثیر دیگریدر عزتتأثیر بر روی دختر دارد و یک ما

اماروزه احتارام باه ماادر و پادر را در  عات در خانواده کم است. متأسفمشود؛ چون انتقال اطالها درگیر میفکر انسان یحوزه باشد

کادو است. بناده در روز ماادر باا یاک رانناده تاکسای  اهدای یک]خالصه در[ رها کنند و احترام به مادرها و پدروز خالصه مییک

دانید مان چقادر خارج اید؛ میگفتند: اصالً این چه روزی است که شما معیّن کردهکردم. ایشان خیلی چرند گفته و میصحبت می

شاود از ماادر جا آنها را بیان کنم. فانتزی کاه نمیتوانم در ایندادند و من نمیشوند؟ ایشان فحن میام و هنوز هم راضی نمیکرده

ایان روز مباحاث را معایّن کنیاد ولای در  یاک روزتعریف و تمجید کرد و روزی را برای او معین نمود. حاال اشکالی ندارد که شما 

رده ایران کارده و مساأله را شود یک کشتی جوراب وادار است؛ وقتی روز پدر می. روز پدر که اصالً خندهرا بیان کنید مرتبط با مادر

نحوه تکاریم  در این روزها وجود ندارد. اشکالی ندارد که شما روز مادر و پدر تعیین کنید ولیهم کنند و اصالً پدری حل و ف ل می

بیاان کاه  یخورد اینچناین اسات. مطاالبپدر و مادر را توضیح دهید تا در طول سال اتفاق بیفتد. اتفاقاتی که در جامعه ما رقم می



شود چهار یا پنج میلیاون انساان باه شعبان میی کند. گاهی اوقات وقتی نیمهها من است و شب و روز مرا اذیت میکنم نگرانیمی

یاک کاار بارای  نفار شود ولی اگر هر یک از این چهار یا پنج میلیاونروز زنده میبه مدت یک آیند و نام امام زمانجمکران می

های متأسفانه مناسبتو فانتزی برخورد کرد ولی . نباید شعاری شدمیمیلیون کار برای حضرت انجام  5ال حضرت انجام دهند در س

با  دانند کهکه در جریان هستند میکنند. ما خودمان در شهرستان هیأت و مسجد داشتیم. دوستانی ما دارند این کارکرد را پیدا می

حل نمودیم؛ چون در مسجد و هیأت شاعاری و فاانتزی در شهر مشکل را  14و  کار انجام داده 14ظرفیت همین هیئات و مساجد 

کردیم. حاج آقایی را به منبر دعوت کردند و به ایشان گفتند شما سخنرانی کنید. ایشان گفتند چشم. وقتی سار منبار صحبت نمی

و آب قلیل. ال یوم کیومک یا ابا عبداهلل؛ به  ، آب کرجاریبسم اهلل الرحمن الرحیم. آب بر سه قسم است؛ آب رفت ابتدا احکام گفت: 

. شما باید تحلیل کرده و بحث منبر او با همین جمالت تمام شد .القاسم محمدتو آب ندادند. و صلی اهلل علی سیّدنا و نبیّنا ابی

ساازی تاوان نظام مایفهم کربالست و باا فهام کاربال دانید که باطن ظهور حضرت ولی ع رکنید که معنای کربال چیست. می

صاحبت بارای آنهاباه ماا پیشانهاد داد کاه  یکی از مساجد باید اینها را بحث کنیم. همین اخیراً تولد امام حسن اجتماعی کرد؟

خواهیم راجاع باه کنم. ما میکنیم، شب قدر نیز همین بحث وجود داشت. بنده به آنها گفتم: اگر من بیایم بحث خود را مطرش می

هاا را باه مسااجد بااز کنایم؛ در روایات فرماود: . چه اشکالی دارد ما پای ایان بحثاستسازی و امام محور نظامامام صحبت کنیم 

بحث کرده  یشود حداقلمیکنیم و نتر ها را جدیگیرد. ما باید بحثشکل میسازی به محوریت امام نظام ؛«نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ الْإِمَامٌََ»

هاا عرم من این است که وقتای درکبندی کنم؛ پس عرم خود را جمعی ما حل شود. شکالت جامعهو انتظار داشته باشیم که م

میلیون انساان را باه  5توان های حداقلی میتوان ایجاد کرد و با این درکمشارکت حداقلیِ میفقط حداقلی شدند با درک حداقلی 

. بناده نمودهای عمی  ایجاد توان در مقابل دشمن مشارکتقلی نمیهای حداجمکران برد و کارهای خُرد انجام داد ولی با این درک

عراق را نگاه نکنید کاه شایعیان توجاه جادی پیادا  حال حاضرِزنم و خوب است دوباره آن را مطرش کنم. شما این مثال را زیاد می

. وقتی صدام به کرده بودایط سختی ایجاد شررای آنها سال این شیعیان را تحقیر نموده و ب 40یا  30اند. در زمان صدام، صدام کرده

شدند؛ مثالً یک رقم بسیار بازرگ در عراق همه نوع جنایتی مرتکب میآمریکایی  ها در آنجا مسلط شدند.یدرک واصل شد آمریکای

م کردند کاه ایان از پول مردم عراق گم شد. در زمان پل برمر حاکم نظامی عراق این اتفاق افتاد، بعد نخبگان عراق به آمریکا اعترا

یعنای حتای  –این قضیه جز خبرهای عجیب عمرم هست که در ذهان دارم  –ها هم گفنتد گم شد. ؟ آمریکاییه استپول چه شد

دانستند. در قدم بعدی حدود چهار هزار نخبه آنها را کشتند یعنی به لحاظ فکری عراق را فلج کردناد. در قادم خود را پاسخگو نمی

خواستند به آنجا بروند و مثالً روحانیت را نیز باه چاالن بست نشته بود می صدر در حرم امیرالمومنین بعدی زمانی که مقتدی

شادند، عراق بکشند. حضرت آقای سیستانی در آن زمان برای درمان انگلیس تشریف داشتند، ایشان با دوازده پاترول از موصل وارد 

ایشان درمان خود را متوقف کردند و زمینای باه نجاف   - ر حرم برخورد کندخواست مقتدی را به شهادت رسانده و دآمریکا می -

یکای از اتفاقااتی کاه در عاراق خواستند حوزه علیمه را به چالن بکشند. ها میآمریکایینشینی کرد. رفتند؛ در نتیجه آمریکا عقب

ها چه کردند. ها بحث شود که آمریکاییکه باید بعد ها اتفاق دیگریو ده شدندها توسط مردها بازرسی بدنی میافتاد این بود که زن

در هماان ایاام، در روز م اائب توجاه کنیاد،  به تمام اینباعث حدود یک میلیون کشته شده است. اند حضور آمریکا در عراق گفته

ما معرفتی باالتر از معرفت  گشتند.های خود بازمیغروب هم به خانهرفتند و بعد زیارت اربعین می میلیون نفر به 15الی  10اربعین 

شاد ولای ذلات هام . در آن ایام زیارت اربعین با این حجم انجاام میالذلةهیها  منعاشورا نداریم. محور عاشورا یک کلمه است؛ 

بحث صورت گرفت و چند لشگر مردمی در عراق تشاکیل شاد. و گو وگفت ،دنکه خدای متعال به تدریج کمک کرتا ای .وجود داشت



حتی واقعه مهمی مانند  اگر شما معرفت را ارتقاء ندهید،  امروزه اوضاع کمی بهتر است. من ق د دارم این را عرم کنم کهالحمدهلل

 عاشورا هم اثر اصلی خود را روی زندگی ما نخواهد گذاشت. 

ها را لی اذیت کردند و ما هم آنها ما را خیکردیم. آنها مقابله میدر شهر کاشان برخی از هیئات بودند که ما به صورت جدی با آن

خواهم با امور سیاسی کاری را می امام حسین فقط گفت: منبه صورت جدی به چالن کشیدیم. به عنوان مثال مداش جلسه می

غیار از دخالات در اماور سیاسای اسات؟  رسد که مدش امام حساینافتد که مداش هیئتی به این نتیجه میندارم. چه اتفاقی می

در یک حادثه سیاسی به شهادت رسیدند؛ یعنی یک اختالف سیاسی به وجود آمده که ما حکومات یزیاد را  ام حسینحضرت ام

کند. حضرت نفرمود من با تو . حضرت فرمود مثل من با مثل تو بیعت نمی«یبایع مثلهمثلی ال »بپذیریم یا نه؟ حضرت فرمودند که 

است نباید باا  کند. این جمله یعنی در تاریخ هم هرکه مثل امام حسینیعت نمیکنم بلکه فرمود مثل من با مثل تو ببیعت نمی

تاوان وجهاه سیاسای های تکاوینی هام دارد ولای نمیمثل یزید بیعت کند. این داستان کامالً سیاسی است. البته مسأله کربال الیه

باا یزیاد اسات.[  مانند درگیری اماام حساینیم ]که با حکومت آمریکا درگیر هست مانند امروز که ماداستان کربال را انکار کرد. 

ن سه نفار توصایه آمعاویه به یزید وصیت کرد که بعد از من با سه نفر کار نداشته با ! اما یزید به این ن یحت عمل نکرد. یکی از 

وزهاای نخسات باه د در هماان راست. یزید انسانی بود که از دوراندیشی ماادی معاویاه برخاوردار نباود. یزیا شده امام حسین

. یزید با این جمله ریشه دین را هدف قرار داد. وال وحی نزلال خبر جاء فلعبت هاشم بالملک سیدن خود، روی منبر گفت: رحکومت

اهلل گفات مان خلیفاه رساولکارد و میخواند ولی عباادت میاما معاویه اینگونه نبود. درست است که نماز جمعه را چهارشنبه می

ای هم د گفت لعبت هاشم بالملک. یعنی بنی هاشم بازی کردند. ال خبر جاء؛ یعنی خبری نیامده. وال وحی نزل؛ وحیهستم. اما یزی

شناسد. یک انسان کارکشته سیاسی است که حکومت طرف مقابل خود را به خوبی می نازل نشده است. در مقابل او امام حسین

فرماود مان باا  گرفتن از امام فرستاد اما امام حساینافرادی را برای بیعتفرمودند دیگر جای تقیه نیست. یزید  امام حسین

و هفتاد روز به طول انجامیده است. یعنی از زمانی که حضرت از مدیناه خاارج  دکنم. قیام کربال حدود صچنین شخ ی بیعت نمی

این صد و هفتاد روز و روز عاشورا و بعد هم اهل شدند تا زمانی که وارد کربال شدند حدود صد و هفتاد روز داستان وجود دارد. تمام 

 88های سیاسی اتفاق افتاده است. در فتنه سال مبارزه سیاسی است. در تمام این ایام داستانیک بیت ع مت و طهارت تا به امروز 

 خبار جااء وال وحای الفگفت کنند که میگفتند انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است. یعنی همان حرف یزید را تکرار میمی

سال حکومت به دسات ماؤمنین متادین رسایده اسات اماا  1400اند. بعد از نزل. این افراد با این حرف ریشه قضیه را هدف گرفته

هاا کنند. داستان بار سار انتخاباات و ایان حرفای سکوت میشوند.[ در این زمان عدهای ]به ق د غ ب این حکومت وارد میعده

هام باه چاالن  حساین د که من با اصل قضیه مشکل دارم. وقتی حادثه عاشورا اتفاق افتاد که خیام اماام گوینیست؛ طرف می

است و دعوا بر سر نظام باه معناای حکومات سیاسای نیسات.   کشیده شد، تازه معلوم شد که اصالً دعوا با شخص امام حسین

این اتفاق افتاد. من این مطلب را فرامو  نخواهم کرد و تا آخر  عاشورااست. در روز  های بنیادین نظامر سر مقابله با ارز داستان ب

به شهر زنجان سفر کرده بودم. من برای جلسه الگوی پیشرفت باه دانشاگاه  1393را همه جا خواهم گفت: بنده در سال  عمرم این

سازی برای محرم و صافر آمادهان در حال در آن روزها زنج .وارد این شهر شدبه عنوان سفر استانی م هزنجان رفتم و آقای روحانی 

شروع کردند باه تحریاف  تا به حال رجوع به نفس پیدا کردم!من از آن روز  در  عاشورا مذاکره است.که آقای روحانی گفت  بودند

دلیل این  شود کهکند متوجه نمیهای حاکم بر جمهوری اسالمی. این مسأله بسیار چیز عجیبی است. هرچه انسان فکر میابرگزاره

کنناد. زنجاان پایتخات شاور حساینی حرف که در  عاشورا مذاکره است چیست؟ آقای روحانی این حرف را در زنجان مطرش می



و فریاب درسات کنناد و را باا درو   88کشور است. ببینید دعوا تا کجا پیشرفت کرده است. این افراد ق د داشتند انتخابات ساال 

گو صاورت بگیارد. ماا وبرند. لذا باید برای دفاع از کلمه ح  قیام کرد. باید در این زمینه گفتلو میله را با تحریف جامروزه هم مسأ

کنناد؟ ایان ای ساکوت میچرا عدهخواهیم دعوا کنیم بلکه ق د داریم صحبت کنیم. وقتی دعوای ح  و باطل راه افتاده است نمی

 اهلل امٌ رضیت بذالک. کسانی که به قتل امام حساینوانیم که لعنخله خطرناکی است. ما در زیارت عاشورا میمسأله خیلی مسأ

گویناد، بای ای کاه عاوام میدهند، مستوجب لعن هستند. ما در درگیری بین ح  و باطل سکوت نداریم. به قول جملاهرضایت می

باطل هساتم. حاال چارا ایان  مثالً کسی بگوید من نه طرفدار ح  و نه طرفدارد شرف است. ما انسان بی طرف نداریم کهطرف بی 

هاا رو باه خانواده ور به دلیل این اسات کاهماین ا شدن است واتفاقات در حال وقوع است؟ به دلیل اینکه نگاه دینی درحال فانتزی

ای مانناد دوره شاود. شااید در دورهدچاار چاالن  کنم اصل دستگاه امام حساین فروپاشی هستند. لذا بنده اصالً احسا  نمی

های ولی اصل قضیه این است که گزاره - ها دیگر تکرار نخواهد شدکه البته این دوره – شودحتی اجازه عزاداری هم داده ن رضاخان

گوییم که در  عاشورا مذاکره است. در هماان ساال کاه اقاای کنیم ولی این را هم میشود. ما عزاداری هم میفانتزی گذاشته می

و  روضاه ایانخواندند. تلویزیون هم  خنرانی در مسجد سلمان فارسی روضه حضرت علی اکبرروحانی این حرف را زدند بعد از س

کاه برجاام از  ود دارای یک معناست و عاشوراییشعاشورایی که درک منجربه آن منجر به ظهور میرا پخن کرد.  ن سخنرانیهم آ

کنم ما اتفاق افتاده است. لذا این نکته که بنده عرم می آید منجر به یک معنایی دیگری است. این مباحث در جامعهآن بیرون می

اگار  و اسات هاای ماردمو درکریشه امنیت ملی ما هدایت کشد به این دلیل است که مدیریت شهری امنیت ملی را به چالن می

م؛ مان در یکای از شوند. این مسائل بسیار مهم است. مثال دیگری را عارم کانها حداقلی میبه چالن کشیده شود، درک خانوده

 بهای باالی شهر تهران به عیادت یکی از دوستانمان رفته بودم. وقت نماز شد و من ق د کردم بروم تا نمااز بخاوانم. دربیمارستان

خواستم وارد شوم دیدم یک خانم آنچنانی آماد. در هم بود. همین که می نزدیکنمازخانه طوری بود که ورودی خواهران و برادران 

خالصه من نمازم بنده عقب ماندم تا ایشان برود و بعد خودم رفتم. رود. توجه نشدم که این خانم با چه هدفی به نمازخانه میابتدا م

آید. همان خانمی که باا قیافاه آنچناانی آماده می]از قسمت بانوان[ را خواندم و با کمال تعجب دیدم که صدای نمازخواندن ایشان 

کند و هم نمااز داشته باشد که کامالً جلب توجه را شود شخ ی هم اخالقیات خاص ه چیزی باعث میخواند. چبود، داشت نماز می

آقایی باوده کنیم. این به این دلیل است که احتماالً این خانم احتماالً پای منبر حاجبخواند؟ زیرا ما درک از نماز را حداقلی معنا می

دم راجع به آخرت ها مشاهده کردم. یک خانم آنچنانی بود که دیمشاورهدر رد دیگری را یا مثالً کتابی را مطالعه کرده است. بنده مو

پیدا کرده  ایجدی شکالتدا شده بود و ماز شوهر خود ج . اوبود که اتفاق افتاده بود گوید. مسأله او مسأله خالف شریعتیسخن می

آن خانم هم یاک کتااب  اطالعاتی داشت. احتماالً ی ایشانرزخبود. اما کتاب آقانجفی قوچانی را مطالعه کرده و راجع به مکاشفات ب

ها به این شاکل حاداقلی عه کرده و نمازخوان شده است. اما اگر خانواده آنها از حیث عواطف و روابط فربه بود، درکای مطالاینگونه

یریت شاهری هام خاانواده را شد. درک حداقلی منشأ سکوالریسم است و خانواده فروپاشی شده منشأ درک حداقلی است. مادنمی

کند. پس ببینید مدیریت شهری به این معنا امنیت ملی را به چالن کشیده است. البته اگر شما امنیت را ساالش دچار فروپاشی می

دا دانید، حتماً این عرم بنده جریان پیاهای مردم میو این موارد بدانید، این معنا خیلی جاری نیست اما اگر ریشه امنیت را نگر 

 کند. می

شااهلل این مسأله مدیریت شهری با کنم که یازده روز ما را تحمل فرمودید. انخیلی خوب، عرایض ما به اتمام رسید. خیلی تشکر می

ایام باه هایی که ما انجام دادهایرانی پیشرفت را یک سال الی یک سال و نیم بحث خواهیم کرد. طب  بررسی –نگاه الگوی اسالمی 



ید که دور دوم آن را در مشهد انجام دهیم. به دلیل اینکه شهر مشهد هم از حیث مدیریت شهری با چالن روبارو اسات. آنظرم می

شااهلل در حاوزه ماروی هام در ها پیگیری کنید. انرسانهها را از طری  فضای مجازی و سازیکنم اخبار مربوط به نمونهپیشنهاد می

 هیم کرد.هایی بازتعریف خواآینده یک برنامه

 وصلی اهلل علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد

 


