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 ؛ ساختارهای اجتماعِی برانداز نظامالسالم علیهساختارهای اجتماعِی قاتل امام

 مبحث نهم: چکیده
 

 در «انقالبی عدالت» با داریسرمایه نظام در «طبقاتی مصرفِ و توزیع تولید، الگوی» ساختارِ درگیری
 «ملی پول ارزش مداوم کاهش» اصلی عامل اسالمی، جمهوری

 گرایانههای آخرتضرورت طراحی ساختارهای اقتصادی الهی با تکیه بر انگیزه

 

امام حسین)ع( و شود مردم به علت دنیاپرستی، اینکه گفته میشد  واضح ،قاتل امام)ع( بندی مباحث گذشته از ساختارهای اقتصادی  در جمع
رش والیت بود؛ زیرا که تالش مردم برای بدستتت روردآ رو و ناآ عمالد در تاارب با پذی یستتتتنها گذاشتتتند، به مانای این ن )ع( رااطهارمهائ

وارد جاماه اسالمی ایراآ و روم که   امپراتوریزندگی اشرافی   الگوی کرد. ولی رآا تأمین می)ع( نیازهای فطری ماقول و متاادل مردم رامیرالمؤمنین
 پذیرفت. نمیبرای مردم و رؤسا  را در حاکمیت الهی خود، تأمین رآ حضرت، نیازهای جدید و کاذبی برای مردم ایجاد کرده بود که شده بود

کشد و با اقتصادی مواجه است که نظام اسالمی و شاار عدالت علوی  رهبراآ انقالو را به چالش میاما امروز جاماه شیاه با چه ساختارهای 
داری رورد؟ امروزه نه تصمیمات یک فرد بلکه این ماادالت علم اقتصاد  متناسب با نظام سرمایههای گسترده، مردم را به ستوه در میایجاد تبایض

دهد. متناسب با گیراآ جلوه میعنواآ یک امر منطقی و حتی ضروری برای مسئوالآ و تصمیمکند و رآ را بهاست که اختالف طبقاتی را تئوریزه می
ست که مقام ماظم رهبری نیز می ست. همین واقایت ا سئولین ا سباتی م ستگاه محا ست، تغییر د سالمی با رآ مواجه ا فرماید رآ خطری که نظام ا

سئولین سباتی م ستگاه محا ست که د شن ا صمیمو برنامه رو شکل میگیراآ از طریق ماادالت علمی و بحثریزاآ و ت سی  شنا گیرد. این های کار
ست بدوآ اختالف طبقاتی، نمی صادی برانگیخت. ماادالت علمی قائل ا «  بهای نابرابری»حتی در کتاو تواآ یک ملت را برای کار و فاالیت اقت

سن صادی که نوی سته اقت ساتید برج صلها و دارندهمریکاده رآ از ا شدید و فا ست و از تبایض  سرمایهی جایزه نوبل ا سیار در نظام  داری طبقاتی ب
طور نمونه، در کشوررمریکا که ادعای مدیریت جهانی دارد، کارگراآ ماهر به ؛شود فاصله طبقاتی ضروری استکند، تصریح میامریکا انتقاد می

  !برابر حقوق این کارگراآ است 340های پیشرو، ولی حقوق مدیرعامل شرکت ،گیرندمیهزار دالر حقوق  35حدوداد رمریکایی سالیانه 

ضیح رآ سرمایه»که در فرریند تولید کاال، از ابتدا باید تو ضمین« سود  صورت ت سپس هزینهبه  شود و  سبه  های کارخانه و شده و قطای محا
المللی، نباید قیمت رآ پذیر بودآ کاال در بازارهای جهانی و رقبای بینای رقابتماشین رالت و تحقیق و توساه رآ نیز مشخص گردد و از سویی بر

گردد. لذا انستتاآ و ارزش و کرامت او، در الگوی تایین می« مزد کارگر»گراآ تمام شتتود و لذا در رخرین مرحله و باد از محاستتبه تمام موارد قبل، 
خواه اسالمی با مبنا قراردادآ اسالم و عدالت علوی و مطالبات رهبراآ انقالو و وجداآ عدالت اما انقالوگیرد. قرار می« سود سرمایه»تولید تابع 

صادی ساختار اقت ست بدوآ  ملت ایراآ، عمالد در مقابل این  ساختاری که ماتقد ا ست؛  صله طبقاتی»قرار گرفته ا تواآ چرخه تولید را به نمی« فا
مند شکل داد. زیرا اگر در کشوری برخالف الگوی تولید جهانی، دستمزد کارگر دائماد افزایش یابد قاعدهحرکت در رورد و الگوی مصرف را به نحو 

ضافه می ستمزد را مرتبا به قیمت کاال ا شد، تولیدکننده نیز این افزایش د شته با صارف جدید را دا شاار عدالت، تواآ خرید م ساس  کند و در تا برا
بازارهای داخلی و خارجی را پیدا نمینتیجه، قیمت کاالی تولیدی قدرت  گذاری بر مبنای موجود، در چنین کند و تولید و ستترمایهرقابت در 

شده انگیزه  ست که باعث  شد. دقیقا همین مطلب ا ستگی مداوم روبرو خواهد  شک سک باال و ور سودرور و جذاو نخواهد بود و با ری شوری  ک
چوآ  ؛شودیا داللی سرازیر « توزیع»ها و نقدینگی به طرف گذاریو اکثر سرمایه آ بسیار پایین باشداگذاری برای تولید در کشور انقالبی ایرسرمایه

 سودروری باالیی دارد.



صرف»درباره  ست و لذا نیز جاماه « الگوی م سیار گراآ ا صادی متداول دنیا، رفاه جدید و روزافزوآ ب ساختارهای اقت شت که در  باید توجه دا
ای نیست که بتوانند این نوع از رفاه را برای همه مردم خود تأمین نمایند. پس باید مصرف کاال و قدرت خرید اقشار مختلف به اندازهمنابع کشورها 

شتتوند اما حق ندارند شتتود. یانی گرچه همه مردم با مشتتاهده انواع کاالهای جدید و کاررمد دائماد تحریص و تحریک می« طبقاتی»و رفاه نیز 
سب با سطح از تحریک، از کاالهای جدید بهره متنا صله دائمی میاآ این  شوند بلکه برای اکثریت، یک فا شده»مند  ضاء رآ»و « نیاز  تولید  « ار
از این توانند رید و در نتیجه عموم مردم نمیتر بشتتود گراآ در میتر و متکثرتر و ارتقا یافتهبنابراین اگر دنیا و زندگی در رآ، هرروز متنوع وجود دارد.

 نوع زندگی و رفاه بهره ببرند.

سال شت عموم می واما با انقالو ا سبت به مای کید ویژه ن ضافین و پابره توجه و تأ ست صوص م صارف عمومی های  کوخنهمردم بالخ شین، م ن
جه کاالها تتتتتت حتی از طریق المال و دررمد نفت تأمین شد و در نتیمردم تتتتتت برخالف منطق اقتصادی متداول دنیاپرستاآ جهاآ تتتتتت از طریق بیت

 واردات تت با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفت تا نیازهای ضروری مردم انقالبی و غالبا قشر مستضاف با مشکل جدی مواجه نشود.

عموم مردم، برخالف قواعد و منطق علوم اقتصادی مادی  متداول دنیا بوده  «الگوی مصرف»و  «الگوی تولید»این تغییرات اساسی انقالو در 
در مقابل دالر و دیگر ارزهای مرجع دنیا و پایین رمدآ قدرت خرید مردم به خاطر « افت ارزش پول ملی کشور»ساله،  40است و نتیجه این روند 

سو، تولید ست. زیرا از یک  شور ای تورم و گرانی دائمی کاالها سویی در ک صرفه نبوده و از  صادی دنیا، به  ساختارهای کفررمیز اقت ساس  راآ بر ا
و این در  ر از تولید رآ، باالتر رفته استبراساس شاار حق و منطقی عدالت، با در اختیار گذاشتن کاالهای صناتی برای عموم مردم، مصرف کشو

شت سته به پی ست که حفظ ارزش پول ملی واب سبت بهحالی ا ست. ازی تولید ن صرف ملی ا صورت وجدانی توجه  م سالمی به  یانی چوآ انقالو ا
شود، این های مکتبی میهای کارشناسی، باعث جدا شدآ مردم از انقالو اسالمی و انزوای ررماآداشته که تبایت کامل از این ساختارها و توصیه

آ این دستاورد بزرگ انقالو در مقیدکردآ الگوی اقتصاد متداول به مقید و مشروط کرده است. اما چو« شاار عدالت»ساختارها را در حد تواآ به 
منجر نشده است، در عمل  «ساختارهای اقتصادی متناسب با اسالم و عدالت علوی»ها به تولید های علمیه و دانشگاهشاار عدالت، توسط حوزه

سرمایه شااو در طول زماآ، نه چرخه تولید  شور خوو عمل کرده و نه  صادی داری در ک شده و باعث هرج و مرج اقت ستی محقق  ر عدالت به در
 شده است.

تتت بیشتر  داندوسیله می و قانوآ اساسی تتت که اقتصاد را نه هدف بلکه بر اساس مبانی دینی در نتیجه، ضرورت تحول در مهندسی اقتصاد کشور
رفت از این چالش، در چند ستتال اخیر برای بروآرستتد همین واقایات استتت که موجب شتتده تا مقام ماظم رهبری شتتود. به نظر میروشتتن می

نه تنها به بیراهه رفته بلکه عمالد رآ را تأویل  ،د؛ پیشنهادی حیاتی که البته قرائت کارشناسی  موجود از رآرا پیشنهاد ده« متیاقتصاد مقاو» مهندسی
سیار طبیایکند. زیرا می و تحریف صاب سرمایهست که اقت سایی  یخواهانهو عدالت های انقالبینگیزهنتواند ا دارید  شنا ستی  ملت ایراآ را به در

گاهی»جمهوری اسالمی به عللی مانند در اداره اقتصاد  . لذا روزمرگیکند در تدبیر  سستی و کوتاهی»یا « ط اقتصاد علمیمسؤولین به رواب عدم ر
سالمیفرهنگ »ه چالش بین ، بلکگرددنمیباز  «فساد فراگیر و کالآ»و یا « یراآمد سی علمی»با « انقالبی ا سی   ، علت«متداول اقتصاد مهند سا ا

ستن ماادالت  انقالواز بین خواهد رفت که فرهنگ مقاومت و تجربه موفق  ست و این چالش، زمانیاین روزمرگی شک سی، امنیتی و »در  سیا
 1.شود منتهی« مهندسی اقتصاد مقاومتی»به  داریتداول، تئوریزه شده و با شکستن ماادالت  اقتصاد سرمایهم« نظامی  

                                                           
سه برنامه 1 صاد مقاومتی در  سی اقت شنهادی برای مهند سوم دو کتاو « مدت و بلندمدتمدت، میاآکوتاه». الگوی پی صل  سالمی»در ف سه »و « گفتماآ انقالو ا سی  تئوری تولید برر

ین رفاه مادی و عدالت اقتصتتادی، علت عدم کنترل توازآ ارزی در اقتصتتاد جمهوری چالش ب»های و در جزوه« قدرت، ثروت، اطالع در ستتبک زندگی غربی و ستتبک زندگی استتالمی
 رمده است.به تفصیل در این زمینه،  «حسینیه اندیشه»و سایر رثار « د مقاومتیسازی  اقتصاتبیین نخبگانی از مبانی، اهداف و نظام»، «ایجاد قرارگاه علمی اقتصاد مقاومتی»، «اسالمی


