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 تعالیباسمه

 ؛ ساختارهای اجتماعِی برانداز نظامالسالم علیهساختارهای اجتماعِی قاتل امام

 

 :شتممبحث ه چکیده
 

بر سرنوشت « آن افزاییتمرکز سرمایه و دائم»بیان ابعاد ساختارهای اقتصادیِ برانداز نظام: حاکمیتِ 
 «شرکت، بانک، برنامه توسعه»کشور از طریق شبکه 

 

 و« هرابانک»، «هاشررک »دهد، در ساختار به سود یک قشر خاص انجام می را «تمرکز ثروت»ساختارهای اقتصادی که امروزه تجمع و 
شوند و تمام مقردورات اامعره . این سه مقوله به صورت کامال علمی به یکدیگر متصل و هماهنگ میمحقق شده اس « های توسعهبرنامه»

، از طریرق شررک  و «سررمایه»اس . امروزه « سرمایه»دهند؛ آن شخصی ، اهانی را در خدم  یک مواودی  و شخصی  ادید قرار می
، اشخاص با پول خود سهام شرک  «شرک »در  .بر اوامع تبدیل شده اس  و ارگانیزِم حاکمهوی  مستقل های توسعه، به یک بانک و برنامه

کند در اختیار کسانی قررار گیری میکنند. سپس تعیین مدیری  شرک  که در مورد اموال و استراتژی و تولیدات شرک  تصمیمرا خریداری می
از « مردیری »دیگر، اختیار مدیری  ندارند. یعنی در شرک ، درصد  49درصد سهام شرک  را دارا هستند و مالکیِن  51گیرد که مالکی  می

درصد،  49گیری نسب  به مال خود ندارند بلکه هر کدام از مالکین این اختیار و حق تصمیم ،شود و بسیاری از مالکینتفکیک می« مالکی »
شرک  خارج شوند. پس باید پول در شررک  براقی نسب  به نحوه مدیری  شرک  رضای  نداشته باشند، باید سهم خود را بفروشند و از این 

ها سلول اولیه برای تمرکز سرمایه هستند و سررمایه برا تکیره بره یرک سلسرله تعرارین و قروانین و بماند تا مجتمع و متمرکز شود. لذا شرک 
 رود.شود و منزل  او از مالکین نیز باالتر میمجوزات، به یک شخصی  مستقل از مالک تبدیل می

یا اسالم چنین تجمع ثروتی را می پذیرد؟ حکم فقهی شرک  چیس ؟ در احکام اسالمی، هر مالکی که سرهمی در شررک  داشرته حال آ
یک از شرکاء حق تصرف در امروال را نخواهرد ی تصرف دیگر شرکاء در اموال شرک ، مخالن باشد، هیچاگر با نحوه باشد )ولو یک درصد(

زیرا بر اساس احکام «. مجتمع نشود»ها اس . اقتضای عملی این حکم اسالمی این اس  که پول داش  و در صورت تصرف، شرعًا غاصب
ها و افراد بیشتری در شرک  مشارک  کنند، احتمال مخالف  با تصمیم اکثری  در مورد اسرتراتژی ،شرعی شرک ، هر چه برای الب سرمایه

ها کاهش خواهد یاف  که بردون ایرن موافقر  نیرز موافق  همگانی با برنامههای ازیی و کلی یک شرک  بیشتر خواهد شد و ضریب برنامه
یرد بلکه با تجمع و شود. اساسًا اقتصاد در اامعه اسالمی نباید با تمرکز پول و ایجاد شخصی  مستقل برای سرمایه شکل بگغصب محقق می

  .آیدحرک  در میگرایانه اس  که اقتصاد اامعه اسالمی به های دینی و آخرتتمرکز انگیزه
ها برای تسهیل در شرک  گیرد.صورت می« هابانک»رد که در نیز واود دا« امعا لألموال»در ساختارهای اقتصادِی مدرن، نوعی دیگر از 

کند و با یرک سروم ایرن ها و مردم را نگهداری میها متصل شوند؛ چرا که بانک مرکز پول اس . بانک پول شرک معامالت خود باید به بانک
دهد که با خریرد و دهد، یک سوم دیگر آن را برای تجارت پولی خود قرار میرا انجام می هاپول، عملیات روزانه دریاف  و پرداخ  به مشتری

کند؛ یعنی از خود پرول، بردون ی آن را دریاف  میدهد وبهرهفروش ارز و اسناد اعتباری و... درآمد داشته باشد و با یک سوم دیگر آن، وام می
 .بر اقتصاد پیردا کنرد شخصی  مستقل و حاکم ،آورد )یعنی ربا( تا پول و سرمایه در سطحی باالتراینکه لزومًا تبدیل به کاال شود، پول در می

ها شود، بلکه بانک با رصد خود، به پروژهالبته پرداخ  وام توسط بانک صرفا به مصارف افراد مانند ازدواج، خودرو، مسکن و... منحصر نمی
ا در معرض ریسک های ُخرد، سرمایه خود رکه با پرداخ  وامها به اای ایندهد. در واقع بانکو موضوعات معین و خاص و سودآور وام می
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گیرند. یعنری های کالن، تعیین شرایط حاکم بر ریسک اقتصادی را خود به دس  میشکس  فعالی  اقتصادی افراد قرار دهند، با پرداخ  وام
د و دهرکند و رشد میهای خود، از سویی مشاغل و کسب و کارهایی را که خدمتگزار خوبی برای رشد سرمایه هستند، تقوی  میبا نظام وام

کند. لذا بانک، هرم از طرف دیگر، مشاغل و کسب و کارها و خط تولیدهایی را که خدمتگزار خوبی برای سود سرمایه نیستند، ورشکس  می
 .کندبر یک اامعه حاکم می« ربا»ساالری را با محوری  پرستی و سرمایهمرکز تجمع پول اس  و هم با این ساختار، شکل دیگری از پول

هرای اقتصرادی بره دولر  توصریه ها و بانک مرکزی برا آمارهرا و تحلیلشود که بانکساختارهای اقتصادی، وقتی معنا می سطح سوم این
هایی تخصری  المال و مجوزها و قوانین و تسهیالت را به چه بخشکنند تا تمام مقدورات ملی اعم از نیروی انسانی و منابع طبیعی و بی می

خورد؛ یعنی های برنامه و بوداه رقم میدر سازمان« های توسعهبرنامه»افزون شود. این روند پیچیده با طراحی  دهد تا سودآوری سرمایه روز
کفرر توسط « امعا لألموال»گیرد. با این توضیحات، به دس  می« محوری سرمایههای توسعهبرنامه»دستگاه محاسباتی و مغز اداره کشور را 

اند کره دنیرا و مترفین و مستکبرین مدرن، کاری کرده. کردندتر از آن کاری اس  که معاویه و یزید ملعون میُمدرن، خیلی خطرناک و پیچیده
داری و فرهنرگ تبردیل شروند و فرهنرگ سررمایهلذت مادی و رفاه روزافزون برای تمام مردم اهان اصل باشد و تمام مذاهب و ادیان به خررده

گیرد که بستر پرورش انسرانصورت می« های توسعهشرک ، بانک و برنامه»گیرد. این کار با ساختاِر  فرهنگ توسعه مادی به عنوان محور قرار
امعرا »امعه اس  و فرهنرِگ بر سرنوش  ا« دارسرمایه»های مکتبی و حاکمی  یک قشر خاص به نام پرس  و دوری آنها از آرمانهای پول
تواند به دنبال سرود و درآمرد در فرهنگ دین، هر کس سرمایه مشروع دارد محترم اس  و میالبته روشن اس  که  کند.را نهادینه می« لألموال

حکومر  دینری نمری ؛خود باشد اما بحث ما بر سر این افراد نیس  بلکه موضوع بحث پیرامون احکام حکومتی و روش اداره حکوم  اس 
ها بر مل  باشد و این قشر بتواننرد تمرام منرابع طبیعری و نیرروی انسرانی و داریهد که نتیجه آن، حاکمی  قشر سرماتواند ساختارهایی را بپذیر

  ها را به نفع خود سوق دهند و بر ُگرده بشری  سوار شوند.تسهیالت و مجوزات و تخصی 
یرک بحرث  ،اما باید تواه داش  که ایرن« !مگر مجالس عزای حسینی، محل آموزش مباحث اقتصادی اس ؟»ممکن اس  تصور شود 

اقتصادی نیس  بلکه اگر روشن شد که در زمان اباعبدالله)ع( ساختارهای اقتصادی چه نقش مهمی در غربر  امرام و شرهادت ایشران  اً صرف
نراحقعصر)عج( و گرفتن انتقرام خرون برهامروز هم باید روشن شود که چه موانعی در مقابل اامعه شیعه برای یاری حضرت ولی ،اندداشته

معیشر   طلبانه انقالب و امنیرِ  واود دارد. امروز نیز همین ساختارهای اقتصادی مدرن اس  که به شعارهای عدال  ریخته سیدالشهدا)ع(
و اگر مردم از نظام اسالمی و کارآمدی آن ناامید شوند و فاصله  رقم زده اس را فاصله گرفتن مردم از نظام اسالمی  و خطرور شده لهمردم حم

عصر)عج( لیسازی برای حکوم  اهانی حضرت ول کفر و استکبار اهانی و ااهلی  مدرن ایستاد و ادعای زمینهتوان در مقاببگیرند، نمی
  را مطرح کرد.

سال گذشته وفاداری خود را بره  40آلود زمان اباعبدالله الحسین)ع( عمل نکرده اس ، بلکه در این مل  ایران همچون اامعه نفاقگرچه 
ها با صبر و مقاوم  و اهردای بریش از دویسر  هرزار شرهید، ها و تحریمچالشغم تمام تهدیدات و رداده و علیبی )ع( نشان اسالم و اهل

نگذاشرته بخرش دستاورد بزرگ امهروری اسرالمی ایرن اسر  کره و  پرچم اسالم را در مقابل ااهلی  و کفر ُمدرن به اهتزار در آورده اس 
ساالری و تمرکز ثروت در این کشور شرکل بگیررد و برر مقردرات محوری و سرمایهاخالق سرمایهها با ها و تراس تلخصوصی به معنای کار

اما اگر این ساختارهای غربی را به درستی نشناسیم و به سوی شکستن آنها و طراحی ساختارهای الهری  سیاسی و فرهنگی کشور مسلط شود.
ی برای همه موضوعات اقتصاد خرد و کالن هستند، ین علمی و استاندارد کم  اقتصادی حرک  نکنیم، همان ساختارهای متداول که دارای تعر

 .ما را به سم  خود خواهند برد


