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 تعالیباسمه

 ؛ ساختارهای اجتماعِی برانداز نظامالسالم علیهساختارهای اجتماعِی قاتل امام

 

 :ه مبحث ششمچکید
 

 مدار در کشور قرارگرفتن به( روزافزون رفاه) مرفّه زندگی تأمین وابستگی: نظام برانداز اقتصادیِ ساختارهای
 تکنولوژی و سرمایه جهانیِ هایقطب از جانبههمه تبعیت محور بر «جهانی کار تقسیم و نسبی مزیت»

 

ست  شد، حال باید دان شورا  صیبت عظمی در عا صادی قاتل امام)ع( که منجر به م ساختارهای اقت  امروز هایو یزید معاویهبعد از تبیین 
ساط چگونه ستی ب شته آیا دنی کنند؟می جدا نور محور از را مردم و اندازندمی راه به دنیاپر ساختارهای گذ ستی از طریق  به مردم القاء میاپر
در پاسخ باید  !کنند؟تر عمل میگرایی بسیار پیچیدهاز خداپرستی و آخرت شریتبرای دور کردن ب  مدرن،ساختارهای اقتصادی کفر  شود یا 

توجه داشت که با وجود شعار مشارکت و آزادی و حضور مردم در انتخابات و تعیین دولت و مجلس توسط آنان، هیئت حاکمه منتخب باید 
مزیت نسبی و تقسیم کار »به عنوان روش علمی اداره کشور تبعیت کند. این الگو جایگاه و فعالیت هر کشور را بر اساس  «الگوی توسعه»از 

صاد جهانی تعریف می« جهانی شور نمیدر اقت سی و فرهنگی و کند و لذا یک ک سیا ستراتژی  ست ملت خود هر نوع ا ستناد به خوا تواند با ا
 .اقتصادی را پیش بگیرد

کند. سپس ع مزیت نسبی تنها مخصوص به شهرها نیست بلکه نظم و مدیریت جهانی، مزیت نسبی را برای کشورها نیز معین میدر واق
فعالیت کند و بقیه  IT گویند کره جنوبی یا هند درطور مثال میبه کشییورها باید این نظم را بپذیرند  کند و تمامتقسیییم  کار جهانی می
شان را در ارتباط با نیازهایش را در ارتباط ب صنعت گاز و نفت  جهان را تأمین کنند و بقیه نیازهای سیه و ایران در  شورها تأمین کند. رو ا بقیه ک

ست ب شورهای دیگر به د شورها برای ارتباط تولیدی و تجاری با یکدیگر باید از نظم جهانی و ثبات منطقهیاورند. پس ک ای که آنها تعریف ک
ها که باید طبق منافع و نظر مردم عمل کنند، . در واقع برخالف شییعار دموکراسییی و رری مردم در انتخاک حاکمیتاند تبعیت نمایندکرده

ها های نسبی کشورشان به آنای هستند که نظام مدیریت جهانی بر اساس مزیتمقید به نقشه «ادبیات توسعه پایدار»ها از طریق حاکمیت
ست که ت .دهدارائه می شن ا ست و این البته رو سا و محوریت آنان ممکن نی سیم کار بدون رؤ شکیل و طراحی این دهکده جهانی و این تق

شان باید محور این دهکده قرار بگیرد روند، صاحبان و رؤسایی دارد که همان هفت کشور صنعتی و پنج کشور دارنده حق وتو هستند و منافع
سییمیت نشییناسیید و منافع خود را بر منافع آنها ترجی  دهد، نیازهای زندگی  مدرن او را و تأمین شییود. لذا هر کشییوری که منافع آنان را به ر

آید. پس ساختارهای اقتصادی حاکم بر جهان است که تولید ثروت را بدون دهند و در نتیجه زندگی مرفه برای چنان کشوری گران در مینمی
سی با قطب سیا سرمایه و تکنولوژی ناممکهماهنگی  سم ن میهای ثروت و  ساختاریافته را با ا سعه»داند. این مظالم  الگوی »و « یافتگیتو

 .توان شناختمی« جانبهتوسعه پایدار و همه

هیچ حدی برای رفاه نیسیییت و زندگی مادی باید دائما  و از طریق تکنولوژی برتر و »گویند: در تعریف رفاه می یافتگیادبیات توسییعه
د و همه امور حتی احسییاسییات بشییری نیز در خدمت این روند سییریع قرار بگیرد. به هر سییطحی از رفاه تر شییوتحقیقات سییازمانی، پیچیده

سط  بعدی بروید سمت  شوید و به  سط  متوقف ن سیدید در آن  ست«. ر شهوت های دیوانهاین معنا از رفاه، رفاه دنیاپر ی لذت و مجانین 
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سپس ملت ست.  سانند و میها را میا سرمایهاین رفاه »گویند تر ست،  سنگین الزم دارد و این و کاالهایی که در حال ارتقاء و بهینه ا های 
 «. دهیم. باید منافع ما را تأمین کنید تا به شما نیز بدهیمها را به هرکسی نمیسرمایه

ای را خودمان انجام سییازیم، آبیاری قطرهکنیم، یعنی سیییلو را خودمان میمان را خودمان تولید میمایحتاج»ممکن اسییت گفته شییود 
یمکه اما غافل از این« دهیم و...می صادی جهان را تغییر ندهیم و آن را بپذیر ساختارهای اقت های یک ، خودکفایی در همه نیازمندیاگر 

شور و تولید هز صرف میاران هزار کاالیی که دائما  ارتقاء پیدا میک ستکند و جامعه آنها را م سیاری از کاالها ممکن نی و اگر  کند، عمال  در ب
شد، به ست زیرا هزینهممکن هم با ست، به صرفه نی سط  رفاه آن در حال ارتقاء ا ست که هر های زندگی مرفهی که دائما   سنگین ا قدری 

تقسیییم کار »گویند: باید یک دهکده جهانی تشییکیل داد و های خود را تأمین کند. بنابراین به ما میتواند هزینهکشییوری به تنهایی نمی
المللی متمرکز شوند و سایر نیازهای صورت گیرد و هر چند کشور بر تولید و تأمین بخشی از نیازهای خود و جامعه بین« المللی و جهانیبین

شورها تأمی ساس، عنوان  خود را از دیگر ک سیم کار جهانی و موقعیت جغرافیایی»ن کنند. بر این ا سبی، تق ادبیات   .شودمطرح می« مزیت ن
سعه پایدار و همه» شاندخواهد ملتبا این ابزار، می« جانبهتو ضوع بک صرف مردم جهان را تغییر دادند و  .ها را به خ در واقع وقتی الگوی م

صرف به  ستیابی به آن الگوی م شد و این تولیدها نیز کارخانهسپس د شت و تولیدات پیچیده مقید  صی را در پی دا ها و خط تولیدهای خا
سرمایهکارخانه سها بدون  سنگین و بزرگ به راه نیفتاد، طبیعی ا سرمایه و تکنولوژی به راه بیفتند و به دنبال قطب هات که حاکمیتهای  های 

شورها در دوران مدرن به همه اوامر و نواهی آنها را بپذیرند. لذا تمامی هیئت از آن تبعیت کنند و برای تأمین دنیای خود، های حاکمه و همه ک
ستند که خود را به یکی از قطب صل کننددنبال آن ه سرمایه و تکنولوژی و ستقالل»بنابراین . های ثروت و  ستاورد ترینبزرگ که «ا  ملت د

 .شودمی تلقی اقتصاد در امر ترینعلمی غیر جهان، بر حاکم اقتصادی ساختارهای در است، حسینی ملت این به متعال خدای هدیه و ایران

پذیریم زیردست خواهیم و در تقسیم کار سیاسی و اقتصادی نمیها را نمیها و ثباتیمن بگویند ما این نظمایران یا اگر ملتی مانند مردم 
جهانی تهدیدشان  یعنی با جنگ و حذف عطا و رزق    دهندحواله می« الشام و بمنع  االعطیهخیول رهل  »ها را به عربستان باشیم، آنامریکا یا 

خواهید سییاختمان و جاده بسییازید و خواهید زندگی کنید، اگر میاگر می»گویند: ها مییعنی به آن« عطا و رزق جهانی»کنند. حذف می
شید، این امور  شته با سرمایه و سرمایه و تکنولوژی الزم دارد و اگر نظم و ثباتی که ما میرسانه و برق و آک و بازار پررونق دا گوییم نپذیرید، 

تر از گذشته شده است. این وضعیت خیلی پیچیده«. کنیم، چون صاحب  جهانی سرمایه و تکنولوژی ما هستیمتکنولوژی را از شما دریغ می
شورها و حاکمیت صلحی که بین ای وها باید در مدار یک نظم منطقهامروزه ک المللی  معین بچرخند و اگر در آن مدار قرار نگیرند با جنگ و 

کنند. اگر جنگ و صل  نیز کارساز نبود، محاصره و شان میدر شورای امنیت و با استفاده از حق وتویی که برای خودشان قائل شدند، بیچاره
 .شودگیرند تا زندگی برایشان گران و سخت می ته به آن است را از آن ملتای که نان  مردم وابستحریم اقتصادی کرده و تکنولوژی و سرمایه

شییده توسییط کفر جهانی خواهد در مدار نظم طراحینظام مقدس جمهوری اسییالمی با تکیه به ادبیات وحی و تکلیف الهی خود، نمی البته
شور ثبات ستی را به هم زده  ای را بهگردد که ثبات منطقهزدا متهم میقرار بگیرد و لذا به ک سالمی ثبات دنیاپر ست. بله  جمهوری ا هم زده ا

ست عبیدالله سلمین به د شت م سرنو سپردن  ست و در مقابل  ظلم و  ساکت نمیا شعار های  مدرن  شیند.  شرقی، نه غربی  »ن ضرت « نه  ح
تهدید به قطع نظام عطا و رزق  جهانی، عقب  امام)ره( که با حمایت و پشییتیبانی ملت ایران محقق شیید، به این معنی اسییت که ملت ایران با

البته  .و حفظ توازن قوای اسالم در مقابل کفر ایستادگی کرده است« هاها و عدلظلم»گرا است و نسبت به نشیند چون ملت ایران آخرتنمی
سط حوزه باید ستاورد بزرگ انقالک تو شگاهاین د صادی ها به تولید های علمیه و دان سالم و عدالت علویساختارهای اقت سب با ا  متنا

 شود تا بتواند نظام اسالمی را در برابر ساختارهای اقتصادی  برانداز نظام بیمه کند.منجر 


