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 تعالیباسمه

 ساختارهای اجتماعیِ قاتل امام؛

 1ساختارهای اجتماعیِ برانداز نظام

 

 مبحث هشتم:

 امپراطوری مصرفِ الگوی» واردکردنِ طریق از «دنیاپرستی» قرارگرفتن مبنا: امام قاتل اقتصادیِ ساختار

 اسالمی جامعه به «روم و ایران

 آن تعارض و «روزافزون رفاه» مبنای بر «جانبههمه و پایدار توسعه الگوی»: نظام برانداز اقتصادیِ ساختار و

 دینی و مکتبی استقالل با

 

 شب هشتم محرم     االسالم و المسلمین محمدصادق حیدریحجت

 

 اباعبداللهه نشهد حاضها اسهممی جامعهه چهاا کهه بودیم اساسی الؤس این به پاسخ درصدد نوعی به گذشته مباحث در
 نظیهابی مناقب و( ع) امیاالمؤمنین الهی حکومت و خمفت سال پنج به قایب که ایجامعه چاا کند؟ یاری را( ع) الحسین

 پادشهاهی سهس  و کهاد پیهدا گاایش معاویه سلطنت   فساد و ظلم و جور به چشید، را... و شجاعت زهد، عدل، مانند ایشان
 و تنها را اسمم گاامی رسول نوه تنها و داد تاجیح( ع) سیدالشهدا با هایشرسوایی و هاافتضاح همه با را او و پذیافت را یزید

 شههادت بها امت اجتماع جمله از و جامعه یک رفتار هماهنگی   که شد عاض پاسخ در باسد؟ شهادت به تا کاد رها غایب
 از عمیه  و صهحیح فهم باای لذا و نیست ممکن اجتماعی ساختارهای بدون( رحمه قطیعه علی مجتمعه   االّمه) حسین امام

 در عاشهورا به نسبت اسممی امت وظایف شناخت باای سس . پاداخت امام قاتل اجتماعی   ساختارهای تبیین به باید مسأله
 از پ . شد بیان سیاسی ساختارهای بخش در مهم این که کاد تبیین را نظام باانداز اجتماعی   ساختارهای باید حاضا، عصا

 .بگیاد قاار بحث موضوع نظام، باانداز اقتصادی   ساختارهای و امام قاتل اقتصادی   ساختارهای باید مباحث ادامه در و این

 حضهات بهه کوفه از خاوجش هنگام در شاعا فازدق   وقتی که شده نقل( ع) اباعبدالله حضات مقدس وجود از روایتی
 النهاس   صهدقت  اال اراک مها»: فامود( ع) امام «است امیه بنی با شانشمشیاهای ولی شماست با کوفه مادم قلوب»: گفت
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 و دهان بازیچه داری،دین و دین و هستند پول و مال یبنده مادم،! گوییمی راست تو «السنتهم علی لع  الدین و المال عبید  
 در و خوانهد ایخطبهه کهابم در( ع)الحسهیناباعبدالله که شده وارد دیگای نقل در. کنندمی رها را ما لذا و است گفتارشان

 زمهان در مضهمون همهین. هسهتند دنیاپاسهت دیگها عبهارت بهه و دنیها یبنهده مادم «الدنیا عبید الناس»: فامود آن خمل
 پااکنهدگی علهت درباره که هنگامی او و شده عاض حضات به اشتا مالک ایشان بزرگوار صحابی توسط و( ع)امیاالمؤمنین

ن قل الدنیا الی الناس انف  تاقت»: گفت کاد،می صحبت امیاالمؤمنین حول از مادم  و بصهاحب للهدنیا لهی  َمن الناس م 
 و باشهند نبسهته دل دنیها بهه کهه شوندمی یافت اندکی و است آن آرزومند و مشتاق دنیا به مادم دل یعنی «الدنیا یوثا اکثاهم

 . دارندمی مقدم آخات با را دنیا آنان، از بسیاری

 شد باعث مادم پاستیپول و دنیاطلبی که شودمی گفته نورانی روایات همین به تکیه با منابا با و مذهبی هایسخناانی در
 نظها بهه اما نیست شکی واقعیت این در البته. کنند تبعیت امام قتل با مبنی آنها فامان از و شوند متمایل یزید و زیادابن به تا

 و دنیاپاسهتی و طلبیدنیها ایهن کهه شهود مشهخص باید که چاا شود می بیان ناقص صورت به منابا در واقعیت این رسدمی
 واقع در. است گافته خود به شکلی چه اماوزه و داشته مادم زندگی در عینی مصداق چه و اجتماعی ساختار چه محوریپول

 داده نسهبت جامعهه یک به( ع) الحسین اباعبدالله شهادت روایات، و زیارات طب  شد بیان گذشته مباحث در که طورهمان
 اجتمهاعی   سهاختارهای بایهد لهذا و نیسهت اجتمهاعی هماهنه  حاکهت بهه قهادر خود ساختارهای بدون نیز جامعه و شده

 و ضهعیف مباحث عاشورا، به نسبت تشیع یجامعه اماوز وظیفه تعیین در آن، تبع به تا شود داده توضیح دقت به دنیاپاستانه
 آن محهور بها و( ص) اکامنبی وسیله به که ایجامعه گادد تبیین باید یعنی. نگادد مطاح هاسخناانی و هاعزاداری در ثمابی

 و زنهده روابط و مشخص مصادی  چه شد؟ دنیاپاست چگونه شد، تشکیل داشت، قاار دنیا به نسبت زهد اوج در که بزرگوار
 ایهن درون از صافا   دنیاطلبی آیا داد؟ سوق مادی تمنیات و دنیا سمت به را مادم که شد وارد زمان آن جامعه در جاری و پویا

 داشهته نقهش آن در نیهز خارجی عوامل یا است امت منافقین رفتار از ناشی صافا   و کاده پیدا زایش شدهتشکیلتازه یجامعه
 معاویهه، بهه( ع)امیاالمهؤمنین هاینامه از یکی در: دارد وجود مطلب این تبیین در بسیاری روایات و تاریخی شواهد است؟

 یتنهاگذارنههده و امههام قاتههل اقتصههادی   سههاختارهای قالههب در و شههده روشههن عینههی صههورت بههه زمههان آن در دنیاپاسههتی
 معاویهه اوصها  بیهان در( ع)امیاالمهؤمنین حضهات. است تحلیل قابل معاویه، به مادم یدهندهگاایش و( ع)امیاالمؤمنین

 افتاشت و الخز لبست و التاج قدعقدت المنقلب الباجعه و البعث بأوبه توقن لست کأنک الدنیا زهاه فی تخبط»: فامایدمی
 حتهی. نهداری ایمهان قیامهت به انگار که رویمی جلو چنان دنیا بهجت و لذت راه در تو «فارسیا ملکا و هاقلیه سنه الدیباج

 با پادشاهی تاج( اعااب رسم عنوانبه سا با ساده پارچه و عمامه گذاشتن جای به و) نکادی رعایت نیز را عاب رسوم و رسم
 رفتارههای ایهن کهل بنهدیجمع در حضهات سهس . کادی پهن آنچنانی فاشهای و پوشی می ابایشمی لباس گذاشتی، سا

 و مهدیایت روش دنبهال به تو «فارسیا ملکا و هاقلیه سّنه»: فامایدمی را عمی  بسیار عبارات این حکومت، عاصه در معاویه
 . رفتی ایاانی و رومی پادشاهان یعنی کفا هایاباقدرت داری  حکومت
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 یعنهی. دارد پیشهاوانی و رؤسها و صهاحبان «دنیاپاسهتی» دورانی، و عصا ها در که داشت توجه باید بیشتا توضیح باای
 بهه منحصها «تولیهد ماکهز» داشتن   و باشند صاحب دارای( یخچال یک یا اتومبیل یک مانند) کاالها تنها که نیست گونهاین

ل  بلکه شود، کاالها  و صهاحبان و اسهت تولیهد مااکز دارای نیز حاکمیت و مدیایت هایسبک و هافاهن  و هاروّیه و هاخ 
 و دنیاپاسهتی مظهها روم و ایهاان امسااتوری دوران، آن در و دارد صاحبانی  و فّنان و اساتید نیز دنیاپاستی پ . دارد پیشاوانی

 بهاای و شهتافتی دنیها ههایزیبایی و شههوات سوی به تو: فامود معاویه به حضات که است اساس این با. بودند آشکار کفا
 مهندسهی ههه: امهاوزین تعبیها بهه ههه خمفهت دستگاه در را روم و ایاان امسااتوری دو حاکمیت   سبک هد ، این به رسیدن

 جامعهه وارد داشهتند، قهاار دنیاپاسهتی ماکز در که را روم و ایاان پادشاهان مصا  الگوی   معاویه واقع در. ایکاده معکوس
 مهذهبی ظهواها بها را آن و گذاشهت بنیهان اسهاس این با را خواص و بزرگان و مسلمین خلیفه مصا  الگوی و کاد اسممی

 آن بها غالهب حهاکمیتی   فاهنه ( ص)اکامنبی که بود حالی در همه این. رساند مادم پذیاش به را آن منافقانه و کاد تاکیب
( ص)اکامنبی کاد مشاهده اصحاب از یکی است شده نقل روایتی در لذا. بود شکسته را آن از باآمده مصا    الگوی و دوران
 مشهت دو فقهط دید و انداخته جا حضات مبارک پهلوی با زمختی، و سختی شدت از حصیا این که خوابیده حصیای روی

: کهاد عهاض کنهی؟ مهی گایهه چاا: فامود حضات. افتاد گایه به. است شده داده قاار ایشان نزد در حضات تناول باای جو
 در ایهاان َاکاسهاه و روم قیصهاهای کههحالی در کنیهدمی زنهدگی وضهع ایهن با چاا کنیدمی حکومت العابجزیاه با شما»

 باشهد داده آنها به را دنیا متعال خدای که نیستی راضی تو»: فامود حضات. «اندمتنعم گوناگون هایمیوه و غذاها و هانعمت
 حکومهت پادشهاهان، مصها  الگهوی باابا در شدید زهد و دنیا از دوری بااساس( ص)اکامنبی یعنی«. !ما؟ به را آخات و

 از گیایالگهو بها منهاف ، دنیاطلبهان اما بود مبنا این با ایشان مدیایت و( ص)اکامنبی حکماانی شیوه و کاد تأسی  را الهی
 .دادند سوق خود مادی مقاصد سمت به را ایمانی جامعه دنیاپاستی، اصلی   صاحبان زندگی

 اسممی حکومت فتوحات دوم، خلیفه زمان در وقتی گفت باید اسممی جامعه به فاهن  این ورود چگونگی تبیین باای
 آورد دسهت به را عظیمی بسیار امکانات و مقدورات اندک بسیار مدت در اسممی خمفت و حاکمیت رسد،می خود اوج به
 زیسهتیساده فاهنه    بودنزنهده خهاطا بهه ابتهدا. گافهت اختیهار در را بزرگهی کشورهای مدیایت و هاسازمین ساپاستی و

 زندگی سبک این ورود سوم، خلیفه زمان در اما شد، مقاومت کفار زندگی سبک مقابل در اسممی، جامعه در( ص)اکامنبی
 و داریحکومت در فاهن  این جانبههمه و آشکار صورت به معاویه، دوران در و گافت شدت اسممی جامعه به روم و ایاان

 کاد، انتخاب را زندگی و مصا  نوع این حکومت دستگاه و مسلمین خلیفه وقتی زیاا. کاد پیدا جایان مادم زندگی در سس 
 کادنهد حاکت سمت همین به نیز( دنیا به نسبت عناصا تاینحایص و شدیدتاین عنوان به) قبایل رؤسای و بزرگان و اشاا 

 همان واقع در. داشتند را شهوات و رفاهیات و لذائذ از سطح همین تأمین درخواست حکومت، از خود حمایت تداوم باای و
 لذت از جدیدی مقیاس با مواجهه در بودند خمفت غاصب و امام قاتل سیاسی   ساختارهای مهندسان   و صاحبان که کسانی

 حهاکم اسهممی جامعهه زنهدگی با را روم و ایاان امسااتوری اقتصادی ساختارهای تمنیات، با بازیعش  و مادیات به تعل  و
 میهان در رومهی و هاقلهی و ساسهانی کهارگزاران و مؤبهدان و پادشهاهان مصا  الگوی تاویج و زندگی نوع این البته. کادند
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 هایهزینهه تأمین هد  با نتیجه، در. بود محتاج سنگینی هزینه و باال مالی توان به عوام، و خواص و اشاا  و قبایل رؤسای
 غنهائم، مسهاوی   تقسهیم بها زیاا شد آورده روی المالبیت تقسیم در جدید طبقاتی نظام به خواص، و بزرگان باای زندگی این

 دیگها کنهار در و دوم خلیفهه زمان در البته. رسیدنمی قبایل روسای و اشاا  به قیمتگاان شهوات تأمین باای چندانی مبلغ
 به معاویه زمان از اما شدمی گافته نظا در... و بودنبدری بودن،صحابی قبیل از معیارهایی همچنان خودخواسته، معیارهای

 دربهار نزدیکهان و مقهابین بهه دهیاولویت با المال بیت توزیع و شد گذاشته کنار نیز ارزشی ظاها به معیارهای همان بعد،
... و امیههبنی و خلفها وصهف در منقبهت جاعلین و حکومت سیاسی حامیان باای زیادی هایهزینه لذا. گافت شکل اموی

 در شهعای معاو ، شعاای از یکی کاد، مطاح مادم میان را یزید عهدی والیت معاویه وقتی نمونه، عنوان به. شدمی صا 
 ایهن خبها. سهاود یزیهد مهدح در دیگا شعای درن بی پ  شد، داده او به معاویه سوی از بزرگی پاداش اما گفت، یزید ذم

 نیهز او و فاسهتاد او بهاای ههدایایی نیهز معاویه. بگوید یزید ذم در دیگای شعا و شود تاغیب دیگای شاعا شد باعث ماجاا
 .ساود یزید مدح در دیگا شعای

 بسهتا یهک بود، روم و ایاان پادشاهان مصا  الگوی محوریت با که دنیایی لذات در شدنغاق و دنیا در مسابقه بنابااین
 روابهط و بگیهاد شهکل «الهدنیا عبیهد الناس» و بدوند دنیوی لذائذ سوی به همگی تا کاد ایجاد افااد باای اجتماعی پاورش

 ههوای از ناشی صافا   نباید نیز و نیست و نبوده کلی مفهوم یک دنیاپاستی دیگا، عبارت به. شود ایجاد آن اساس با اجتماعی
 یعنی شد  تبدیل اجتماعی ساختار به که بود عینی اما یک کاد، دنیاپاست را دوران آن مادم آنچه بلکه شود تلقی فادی نف 

 و مناصهب طااحهی و اسهممی جامعهه میهان در آنهها بزرگان و پادشاهان و کفا هایاباقدرت زندگی مصا    الگوی واردات
 یا امیاالمؤمنین شهادت در دنیاپاستی نقش درباره منابا در که روایاتی لذا. زندگی نوع این از مندیبهاه باای اجتماعی روابط

 مفهاهیم بهه و افااد نف  هوای به تنها و شود تحلیل حکومتی و اجتماعی نحو به باید شود،می مطاح( ع)اباعبدالله حضات
 بهاای زیهاد بن عبیدالله روش توضیح در و بعد مبحث در روند این درباره تاعینی و تاواضح تشایح البته. نگادد ارجاع کلی

 .شد خواهد بیان مسلم حضات قیام با مقابله

 غیبهت، دوران در آیا کنند؟می جدا نور محور از را مادم و اندازندمی راه به دنیاپاستی بساط چگونه اماوز هایمعاویه اما
 روز هها بهالعک  یها! اسهت؟ باداشهته دسهت دیگاان به آن صادرات و دنیا با بازیعش  از و شده تعطیل نفاق و کفا جامعه

 تها چشهانندمی ایاان ملت مذاق به را دنیاپاستی چگونه اماوز آنان شود؟ می تاجانبه همه و تادقی  تا،پیچیده آنان هایحیله
 با مقابله و مظلومین از دفاع و عدل از حمایت و ظلم نفی در انقمب مکتبی هایآرمان و ارزشی شعارهای و گااییآخات از

 نهوینی اجتماعی   ساختارهای چه بگذارند؟ کنار را ایمان و کفا اساس با جوامع مازبندی و بکشند دست جهانی کفا و ظلم
 باانهدازی به تهدید اماوز دنیای در گااییآخات و توحید پاچمدار عنوان به را اسممی انقمب و گافته شکل دنیاپاستی باای
 هایپیشهافت بهه دسهتیابی با کفا جامعه رنسان ، از بعد که کاد توجه مهم این به توانمی هاسؤال این به پاسخ در کند؟می

 بها گذشته همانند را دنیاپاستی باای الزم درآمدهای از بخشی ابتدا در و گافت قدرت دوباره اختااعات و هانوآوری و علمی
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 که کشورهایی به جدید هایسمح ساخت و توپ و تفن  با نیزه و شمشیا جای به زیاا آورد  دست به علنی استعمار و جن 
 به را مختلف هایکشورهای هایثاوت هاجن  و هالشکاکشی این با. شد پیاوز و کاده حمله بودند قدیمی هایسمح دارای
 متکی خود که بود مختلف هایلشکاکشی خاطا به آورد بدست دوران این در که کمنی هایسامایه و ثاوت پ . باد غارت

 بهاای زمینهه چهون باداشهت علنی استعمار از دست زمان ماور به ولی. بود نظامی تسلیحات در جدید اختااعات و علوم با
 شده آشنا جدیدی زندگی سبک با جهان تکنولوژیک، و علمی تحوالت باالی ساعت با یعنی. بود شده فااهم پنهان استعمار

 بها تکیهه بها آورند، دستبه سودی آن تجارت با و بباند دیگا شها به شها یک از را خام مواد گذشته همانند کهآن جای به و
 محصهوالت بهه دسهتیابی با. ربود همه از دل که شد تبدیل مافه و کارآمد بسیار مصنوعات و کاالها به اولیه مواد تکنولوژی،

 نظامی اقدام به دست کشورها چساول باای نبود الزم دیگا کاد،می محق  جدیدی سطح و اف  در را لذت که کارآمد و جدید
 شدند آماده و گافتند قاار لذت و رفاه از سطح این به دستیابی صف در خود اشتیاق با هاملت و هاحاکمیت همه چون بزنند

 جدیهد زنهدگی ایهن مواههب از بتواننهد تا بسذیاند شودمی ارائه آنها به که را اقتصادی و فاهنگی و سیاسی نظم و قاعده ها تا
 و سیاسهی ههاینظم ایهن که شد کاربادی نحوی به مدرن اجتماعی و انسانی علوم کهاین به توجه با خصوصا  . شوند مندبهاه

 دولتی عناصا و کند ارائه هادولت همه به حاکمیت اداره نسخه مثابه به و «یافتگیتوسعه» عنوان تحت را اقتصادی و فاهنگی
 .کنند عملی خود کشور در را هانسخه همین ها،دانش این آموختن با

 بها اکنهون شد،می تولید خشن زیاانداز یک گوسفند، پشم روی با ساده فاآوری یک انجام با گذشته در اگا نمونه طوربه 
 با مبتنی تنها ثاوت تولید کهاین جای به یعنی. کنندمی مبدل لطیف بسیار و نام فاش به را الیا  و نخ انواع تکنولوژی کمک

 محصهوالت بهه را اولیهه مهواد تکنولهوژی، کمک با باشد، کشورها اولیه مواد غارت و لشکاکشی و علنی استعمار و فتوحات
 از حاصل درآمد با مقایسه قابل آن، افزوده ارزش که اندداده تغییا نحوی به را تولید الگوی و اندکاده تبدیل کارآمدتا مصافی
 و سیاسهی صورت به را( نفت همانند) اولیه مواد قیمت تهدیدها، و فشارها با نیز روند این در البته. نیست اولیه مواد تجارت

. فاوشهندمی کشهورها دیگها بهه باابایچندین هایقیمت با را مواد همان از حاصل محصوالت سس  و کنندمی معین ارزان
 نسل هایتکنولوژی باشند توانسته که کنندمی جهانی بازارهای وارد را آن زمانی تنها جدید، تکنولوژی به دستیابی با همچنین

 بانهد،می کهار به تکنولوژی و طبیعی منابع عاصه در که هاحیله این با عموه. بفاوشند کشورها سایا به باال قیمت با را قبلی
 کشورهای همه از استعدادها باتاین جذب با زیاا. گیاندمی کار به رایگان صورت به یا و هزینه کمتاین با هم را انسانی منابع

 باتها اسهتعدادهای ایهن بهه معتبا هایدانشگاه در هانامهپایان موضوعات قالب در را خود نیازهای رفع و مسائل حل جهان،
 این معتبا مدرک دریافت باای که هستند استعدادخوش عناصا این بلکه باشند داشته آنها به پاداختی کهاین بدون سسارندمی

 .   کنند پاداخت نیز را سنگینی هایشهایه کشورها، این پیچیده مسائل حل با عموه تا شوندمی حاضا پاآوازه، هایدانشگاه

 مسهتقیم دخالهت و نظهامی حضور به نیازی دیگا بزرگ هایقدرت و آمده پدید «پنهان استعمار» که است تاتیب این به
 است مادم زندگی تأمین حاکمیت وظیفه اند،آمده کار روی دموکااسی و مادم رأی با ظاهاا   هاحاکمیت چون. ندارند پاهزینه
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 تکنولهوژی و سهامایه و علهم و تخصهص به منوط و پیچیده ایمقوله بلکه نیست ساده اما یک زندگی تأمین دوران، این در و
 هاینسهخه و شهودمی تلقهی ناپهذیا اجتنهاب و قههای امهای تکنولهوژی، و سامایه و علم صاحبان   به وابستگی لذا و است

 همهه اختیهار در کشهور اداره بهاای علمهی هایفامول صورت به را وابستگی این «پایدار و جانبههمه توسعه» باای کاربادی
. زنهدمی رقهم را اجتمهاعی هایریزیبانامه و کشور مدیاان علمی   هویت که هاستفامول همین و دهدمی قاار هاحاکمیت

 «نهان» و «آب» همین که داشت توجه باید اما «نیست سخت قدراین که مادم باای نان و آب تأمین»: شود گفته است ممکن
 نان تاسایع تولید باای خاصی هایدستگاه به ساده تنورهای ابتدا نان، پخت باای مثم. شودنمی فااهم گذشته همانند اماوزه
 و تولیهد شبکه بدون نیز باق از استفاده و است باق نیازمند هادستگاه این. است تکنولوژی نیازمند خود که است شده مبدل
 بهاای بایهد کهاده پیهدا افهزایش شهدت بهه جمعیهت تماکز جدید شهاهای در چون دیگا طا  از. نیست ممکن باق توزیع

 محتهاج آنهها نگههداری و سهاخت که است نیاز گندم نگهداری باای بزرگی سیلوهای به لذا و شود تهیه نان زیادی جمعیت
 تولیهد ایهن کهه کاده تبدیل ضاوری امای به را گندم انبوه تولید شهاها، متااکم جمعیت همچنین. است فنی دانش و سامایه

 همهه البتهه. است پذیاامکان مخصوص، زداهایآفت و کودها و خاص آبیاری و کشاورزی پیشافته هایتکنیک با تنها انبوه،
 او غهذایی هایوعهده اکثا که نیست گذشته همانند اماوز بشا اما است نان پخت باای تنها پیچیده، و گوناگون روندهای این
 ههایطعم و جدیهد غهذاهای تولید حتی و غذاها تکثا و تنوع و شده تبدیل ایحاشیه کاالی یک به اماوزه نان بلکه باشد نان
 تغذیهه یها مهادم «نهان» تا شود تأمین باید آنها همه که آورده پدید را دیگای متعدد روندهای و ساختارها و هارویه سابقه،بی

 .گادد فااهم جامعه

 جهت شدن   تاپیچیده سمت به مدام که است خاصی تکنولوژی نیازمند گیاد، قاار دقت مورد که زندگی از قسمتی ها لذا
 است، شده جانبههمه و پیشافته و پیچیده شدت به ولی است نان و آب تهیه ظاها، در پ . است ارتقا حال در «مادی رفاه»

 تولید»: گویندمی هاملت تمام به رو،ازاین. است بزرگ هایکارخانه و پتاوشیمی هایفاآوری به وابسته نیز لباس دکمه حتی
 هایهزینه باید که گافته صورت باال هایریسک و سنگین هایگذاریسامایه و زیاد تحقیقات با پیشافته، هایتکنولوژی این
 یعنهی داننهد،می دنیها صهاحب را خود که است کسانی دست نیز پیچیده تحقیقات و بزرگ هایسامایه این. «شود تأمین آن

 تغییها را جههان مادم مصا  الگوی وقتی واقع در. بزرگ هایکارتل یا وتو ح  دارنده کشور پنج یا دنیا صنعتی کشور هفت
 تولیهدهای خهط و هاکارخانهه نیهز تولیهدها ایهن و شهد مقید پیچیده تولیدات به مصا  الگوی آن به دستیابی سس  و دادند

 خواسهت به هاحاکمیت که است طبیعی نیفتاد، راه به بزرگ و سنگین هایسامایه بدون هاکارخانه و داشت پی در را خاصی
 و اوامها همهه خهود، دنیهای تهأمین باای و کنند تبعیت آن از و بیفتند راه به تکنولوژی و سامایه هایقطب دنبال به خود مادم

 از یکهی بهه را خهود که هستند آن دنبال به مدرن دوران در کشورها همه و حاکمه هایهیئت تمامی لذا. بسذیاند را آنها نواهی
 .شد خواهد عاجز خود مادم آب و نان تهیه از وگانه کنند، وصل تکنولوژی و سامایه و ثاوت هایقطب
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 تحهت یا گافتمی قاار شاق بلوک تسلط تحت یا باید کاد،می نیز انقمب ملتی اگا حتی که بود نحوی به وضعیت این 
 بهه ایهاان ملت اما. کند تأمین را مادمش زندگی و بگیاد هاآن از را اشتکنولوژی و علم و سامایه بتواند تا غاب بلوک سیطاه
 مقابهل   در خواههدنمی و اسهت کهاده انقهمب اسهمم حاکمیهت و «غابهی نه شاقی، نه» شعار با( ره) امام حضات رهبای

 و علم و سامایه تا اندکاده سکوت هاآن مظالم باابا در خود دنیای خاطا به بشایت همه که کند سکوت کسانی آن هایظلم
َعَل  َوَلن  »: بگیاد قاار کفا قدرت زیادست اسمم قدرت نباید زیاا. بگیاند آنها از را تکنولوژی ه   َیج  یَن  الَلّ ا  َکاف 

ل  یَن  َعَلی ل  ن  م  ؤ  م   ال 
یم    اسممی، جمهوری نظام و ایاان ملت. باود دنیاپاست کفار تاراج به مسلمین و مستضعفین منافع نباید و( 141/نساء) «َسب 

 دنیای تأمین خاطا به را ایمانی جامعه استقمل اصل، این با و دانسته دین اساس را «ایمان و کفا» و «ظلم و عدل» مازبندی
 ظلم باابا در سکوت که اقتصادی ساختارهای به اسممی نظام و ایاان ملت که است بزرگی دستاورد این،. کندنمی رها مادی

 علم و دادن خاج و زنیسینه خاطا به فقط نه ولی است حسینی ملت، این و نظام این لذا و نداده تن کند،می توصیه را کفا و
 را داریدیهن اساس که ایمان جامعه و نفاق جامعه و کفا جامعه میان اعتقادی مازهای از محافظت علت به بلکه کادن، بلند

 .دهدمی تشکیل

( صدرهابنی و هابازرگان مانند) ایستادند( ره)امام مقابل در انقمب پیاوزی ابتدای در که کسانی شود تصور نباید بنابااین
 ایهن قهال و حهال زبان بلکه. پاداختند( ره) امام با مخالفت به خود شخصی اخمق یا شهوات بخاطا صافا   که بودند افاادی

 دیگها گیایهدمی موضهع کشهور ایهن مقابل در و کنیدمی تسخیا را آمایکا سفارت وقتی»: بود این( ره) امام حضات به افااد
 ههایقطب از یکهی به وابستگی با مبتنی جهان با حاکم اقتصادی ساختارهای چون کنید  تأمین را مادم آب و نان توانیدنمی

 بنهابااین نیسهت، ممکهن آنان منافع تأمین بدون غاب، یا شاق هایبلوک از یکی به شدن وصل و است تکنولوژی و سامایه
 امثال. «گذاریممی پا زیا را آمایکا ما بگویید و کنید مقابله حتی یا کاده مشاجاه او با اینکه نه بسذیاید، را آنها با همااهی باید

 بهود سهاختارها آن لوازمات به توجه با و داشته توجه جهان متداول اقتصادی ساختارهای به که بودند کسانی بازرگان مهندس
 صهدربنی آیها. باشهد اشهکال دچار شانفادی دینداری یا باشد میان در شخصی خصومت کهاین نه ایستادند  امام جلوی که

! نایسهتادند؟ امهام جلهوی هاآن چاا داشت وجود مغاور انسان همه این! ایستاد؟( ره) امام جلوی بود مغاوری آدم چون فقط
 را خهود خهاص معهادالت جنگیدن و دارد روش گاینظامی گفتمی جهان در متداول نظامی ساختارهای بااساس صدربنی

 زمهان و بهدهیم زمهین» بایسهت و جنگیهد نبایهد نباشهد، متجهاوز کشور امکانات سطح در کشور نظامی امکانات اگا دارد،
ل  خاطا به صافا   هاحا  این. «بگیایم  از باآمهده مطالهب ایهن بلکهه. نشهد مطهاح امهام مقابهل در غیهاه یا غاور فادی خ 

 پاداخهت بها تنهها و کهاد ایجهاد نظهام بهاای بااندازی خطا که بود دنیا متداول سیاسی و امنیتی نظامی، دفاعی، ساختارهای
 کشور یارانش، و بهشتی شهید شهادت یا و اسممی جمهوری در مادم منتخب دولت اولین باکناری مانند سنگینی هایهزینه

 .کاد عبور هافتنه این از



8 
 

 گافت، قاار تثبیت فضای در کشور و شد باطا  سیاسی و نظامی هایبحاان و هاچالش و رسید پایان به جن  وقتی اما
 کههاین بهدون شهد کشهور وارد موجهود کارشناسی و علمی هایاستدالل به استناد با اقتصادی متداول و موجود ساختارهای

 داشهته جایگزین نسخه تولید باای تمشی و دهند تشخیص درستی به را ساختارها این بودن کفاآمیز بتوانند علمیه هایحوزه
 یسلیقه نتیجه صافا   ،«باجام» کاد تصور نباید یعنی. اسممی نظام با هاباجام تحمیل جز نداشت اینتیجه روند این. باشند

 بهدون ثهاوت تولید: گویدمی که است اقتصادی ساختار یک نتیجه بلکه است، خاص شعارهای با جناح یک یا شخص یک
 تولیهد خودمهان را مهانمایحتاج» شود گفته است ممکن. نیست ممکن «علم و تکنولوژی و سامایه هایقطب» با هماهنگی

 ساختارهای اگا کهاین از غافل اما« ...و دهیممی انجام خودمان را ایقطاه آبیاری سازیم،می خودمان را سیلو یعنی کنیم،می
 کهه کهاالیی هزار هزاران تولید و کشور یک هاینیازمندی همه در خودکفایی بسذیایم، را آن و ندهیم تغییا را جهان اقتصادی

 باشهد، ههم ممکهن اگها و نیست ممکن کاالها از بسیاری در عمم   کند،می مصا  را آنها جامعه و کندمی پیدا ارتقاء دائما  
 دو و دارد کشهورها سایا به نسبت را واردات مقدار بیشتاین است جهان اقتصادی قدرت اولین که امایکا لذا. نیست صافهبه

 که بود صافه به موجود ساختارهای اساس با هاعاصه همه در خودکفایی اگا. است آمایکا ساالنه واردات دالر، میلیارد هزار
 سهطح دائمها   که مافهی زندگی هایهزینه زیاا. شدنمی انجام جهان اقتصادی قدرت بزرگتاین توسط جهان واردات بیشتاین

 باید پ . کند تأمین را خود هایهزینه تواندنمی تنهایی به کشوری ها که است سنگین قدری به است، ارتقاء حال در آن رفاه
 از بخشی تأمین و تولید با کشور چندین و گیاد صورت «جهانی و المللیبین کار تقسیم» و شود تشکیل جهانی دهکده یک

 عنهوان   اسهاس، ایهن بها. کنند تأمین کشورها دیگا از را خود نیازهای سایا و شوند متماکز المللیبین جامعه و خود نیازهای
 فعال موبایل تکنولوژی موضوع در جنوبی کاه مثم  . شودمی مطاح «جغاافیایی موقعیت و جهانی کار تقسیم نسبی، مزیت»

 خهود نسهبی مزیهت به توجه با کشوری ها. است نسبی مزیت معنای این،. گاز و نفت در روسیه و تی آی در هند و شودمی
 کشورهایی سایا از نیز را خود نیازهای بقیه و کندمی تولید را خاصی محصوالت و کندمی تأمین را المللیبین جامعه نیازهای

 .کنندمی تأمین تاارزان و تاصافهبه را آن شان،نسبی مزیت علت به که گیادمی

 و نیسهت ممکن آنان محوریت و رؤسا بدون کار تقسیم این و جهانی دهکده این طااحی و تشکیل که است روشن البته 
 محهور باید شانمنافع و هستند وتو ح  دارنده کشور پنج و صنعتی کشور هفت همان که دارد رؤسایی و صاحبان روند، این
 تهاجیح آنها منافع با را خود منافع و نشناسد رسمیت به را آنان منافع که کشوری ها لذا. شود تأمین و بگیاد قاار دهکده این

 ایهن همهه بهاای البته. آیدمی در گاان کشوری چنان باای مافه زندگی نتیجه در و دهندنمی را او مدرن زندگی   نیازهای دهد،
 هدایت را مادم و نخبگان عمومی افکار اقتصادی، آمارهای ارائه با روز ها و اندکاده تولید تئوریک و علمی ادبیات نیز مظالم

 و سهامایه و ثهاوت هایقطب با سیاسی هماهنگی بدون را ثاوت تولید جهان، با حاکم اقتصادی ساختارهای پ . کنندمی
 تهوانمی «جانبههمه و پایدار توسعه الگوی» و «یافتگیتوسعه» اسم با را ساختاریافته مظالم این. داندمی ناممکن تکنولوژی

 را ما سیاسی منافع باید خواهیدمی را زندگی نوع این اگا گویندمی سس  و دهندمی نشان هاملت به را مافه زندگی. شناخت
 دسهتاورد تهاینبزرگ کهه «استقمل» لذا. نمایید قبول کنیممی معین المللبین و منطقه در شما باای که هایینقش و بسذیاید
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 در امها تاینعلمی غیا جهان، با حاکم اقتصادی ساختارهای در است، حسینی ملت این به متعال خدای هدیه و ایاان ملت
 حسهود غهاب دسهتاوردهای به نسبت ایاان ملت»: گویندمی که است توسعه متخصصین تصایح این. شودمی تلقی اقتصاد
 جای به. «انددرافتاده آن با که است دلیل همین به و کنندمی حسادت آن به نسبت که انددیده غاب در دستاوردهایی و هستند

 اشهباع گهاههیچ و اسهت ورحملهه هاملت اموال و اختیارات و نوامی  و منافع به وحشی غاب   چاا که باشند گوپاسخ کهاین
 شود؟نمی

 دنیا، با حاکم اقتصادی ساختارهای اما باساند مادم به داندمی معقول که رفاهی است کاده سعی اسممی جمهوری البته
 متوقهف سهطح آن در رسهیدید رفاه از سطحی ها به»: گویندمی رفاه تعایف در هاآن کند می تعایف دیگای گونه به را رفاه

 نتیجه در. است شهوت مجانین و لذت یدیوانه هایدنیاپاست رفاه رفاه، از معنا این. «باوید بعدی سطح سمت به و نشوید
 فاهنه خاده بهه و گیهادمی قهاار آن تابع گااییآخات و شودمی اجتماعی تنظیمات همه محور روزافزون، و التزایددائم رفاه

 در اشاجتمهاعی و فهادی وظایف به انسان تا کند درست خاطا آرامش باای بستای که است این معقول رفاه. شودمی تبدیل
 طای  از و دائما   باید مادی زندگی و نیست رفاه باای حدی هیچ است معتقد مدرن کفا اما باسد انسانی و الهی تکامل مسیا

 قهاار سهایع روند این خدمت در نیز بشای احساسات حتی امور همه و شود تاپیچیده سازمانی، تحقیقات و باتا تکنولوژی
 سهنگین هایسهامایه اسهت، بهینهه و ارتقاء حال در که کاالهایی و رفاه این» گویندمی و تاسانندمی را هاملت سس . بگیاد

 و پایهدار توسهعه» ادبیات  . «بدهیم نیز شما به تا کنید تأمین را ما منافع باید. دهیمنمی هاکسی به را هاسامایه این و دارد الزم
 .بکشاند خضوع به را هاملت خواهدمی ابزار، این با «جانبههمه

: شهودمی مطهاح نیهز ایاانهی اقتصادی دانشمندان بوسیله که است هاآن اقتصادی علمی هایبحث تصایح عبارات، این
 کاد تصور تواننمی. نیست ممکن جهان همه در توسعه موجود، منابع لحاظ به متأسفانه که دهدمی نشان موجود مطالعات»

 کافی منابع جهان در چون نیست شدنی کار این. باسند اروپا اقتصادی رفاه مثم   متوسط سطح به قادرند جهان نقاط تمام که
 پهایین بایهد امهاوز یافتهتوسعه کشورهای زندگی سطح قطعا   بیابند توسعه بخواهند جهان همه اگا. ندارد وجود کار این باای
 متوقهف را شهانرفاه سطح آنها یعنی. «است افزایش به رو معکوس جهت در حاکت این که دهدمی نشان مطالعات اما بیاید
 یافتهتوسهعه بخهش بها نیافتهتوسهعه بخش بین 1960 سال در که ایفاصله» که نحوی به بدهند کشورها بقیه به که کنندنمی

 حهال در مهدام فاصهله این که است قدری به یافتهتوسعه کشورهای ساعت یعنی« .است شده باابا سه 1993 سال در بوده،
 از کههاین بهاای لهذا و شودمی کمتا منابع دیگا طا  از و شوندمی تامافه و تایافتهتوسعه طا  یک از دائما   و است افزایش

 از را ثهاوت تولیهد سهاختارهای و ثهاوت تولید الگوی اگا. شوید متصل کشورها این به باید نیفتید، عقب بشای تمدن قافله
 واال یافهت خواهیهد دسهت متناسهب سهاعتی به کنید، قبول هم را هاآن خارجی و داخلی هایسیاست لوازم و بسذیاید هاآن

 اسهت اشهتباه خیلی. خوردمی رقم جاهمین «باجام» باطن. شد خواهد تاگاان و تاسنگین باایتان روز ها زندگی هایهزینه
 مادم همه به را رفاه خواهندمی کشور اداره مسؤولین زیاا. شود تحلیل داخل در فاد چند خیانت به صافا   ،«باجام» تحمیل که
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 کهاده حهاام مهؤمنین بهاای را دنیها حیهات زینهت و طیبهات کسی چه»: گویدمی سایعا   هم دین از موجود ادراکات و بدهند
 کهه دارد مصها  و توزیهع تولیهد، الگهوی در لوازمی حاکمیت، توسط رفاه از سطح این کادندنبال کهاین از غافل «است؟
 ندارند توجه لوازمات این به چون. کشدمی دوش به را آن بار اسممی جمهوری که است مکتبی استقمل شعار منافی همگی

 هایسهامایه و تکنولهوژی نیامهدن و دنیها بزرگ هایشاکت حضور عدم را آن علت دهدنمی را مطلوبشان نتیجه باجام وقتی
 هایشهاکت این تکنولوژی و سامایه تا کنند امضا نیز را دیگا هایباجام مجبورند سس . کنندمی مطاح هاشاکت این کمن
 علمهی   قواعهد بلکهه رونهد،می رویه این دنبال به عمقه و میل روی از حتما که نیست اینطور البته. بیاید ایاان سوی به بزرگ
 . کندمی تحمیل هاآن با را هاسیاست و رویه این جانبه،همه یتوسعه و اقتصادی رفاه و ثاوت تولید

 آن تبهین در سهس . کنهدمی مطهاح را مقهاومتی اقتصهاد رهبای معظم مقام متداول، هایرویه و ساختارها این مقابل در
 کنند توّجه نکته این به عزیزمان مادم یعاّمه و جوانان همچنین و نظاانصاحب خصوصبه کنممی خواهش من»: فامایدمی
 از بایهد را اقتصهاد پیشهافت مها کهه گویهدمی نگهاه یهک دارد  وجهود اقتصهاد پیشافت و اقتصادی رون  به نگاه جور دو که

 یها ههاظافیت ایهن از کهه دارد وجود کشور در زیادی بسیار هایظافیت. بکنیم تأمین مادم درون و کشور درون هایظافیت
 ...زادرون اقتصاد[ یعنی] کنیم  استفاده هاظافّیت این از است  نشده استفاده درست یا است نشده استفاده

 مانخارجی سیاست گویدمی است  مازها از بیاون کمک از استفاده با اقتصاد پیشافت به نگاه کشور اقتصاد به دّوم نگاه
 را مسهتکبا هایقدرت تحمیل کند، پیدا رون  اقتصاد تا بیاییم کنار مستکبا فمن با بشود، درست ما اقتصاد تا بدهیم تغییا را

 بهه کشور شاایط اماوز. است دّوم نگاه هم این کند  پیدا رون  اقتصادمان تا بسذیایم گوناگون مسائل و گوناگون بخشهای در
 نگاه فقط دوم نگاه این که داشت توجه باید. «است فایدهبی و عقیم و غلط کامم   نگاه یک دّوم نگاه این که است داده نشان ما

 به و نشکستیم را آن اگا که است جهان با حاکم اقتصادی ساختارهای نگاه، این بلکه نیست، کارشناس و مسؤول چند یا یک
 نظهام ههایآرمان و مکتبی و انقمبی شعارهای به را فشارها این و شودمی کشور وارد وقت آن پذیافتیم، توسعه راه تنها عنوان

 . است هاهمین نظام باانداز اقتصادی ساختارهای. کندمی وارد اسممی

 و ایهاان زنهدگی مصها    الگوی. ایستادند( ع)حسین امام مقابل که پذیافتند را روم و ایاان زندگی سطح اسمم، صدر در
 نیهز اماوز. بدهد هاآن به را زندگی از سطح این است کاده جمع که ثاوتی با تا دویدند هامعاویه دنبال به که پذیافتند را روم
 کهه مافههی زنهدگی   سطح کشور، اداره استااتژی و حکومت سطح در( ع) الحسیناباعبدالله محبین و عزاداران و شیعیان اگا

 سهاختار و «ثهاوت مصها  و توزیهع تولیهد،» روش   بایهد باالجبهار بسذیاند، هاآن از را است ناپذیاتوقف و ارتقایابنده دائما  
 بها بایهد آن، تأمین باای که است الزم سنگینی هایهزینه رفاه، از معنا این دائمی ارتقاء باای زیاا بسذیاند  نیز را آن اقتصادی

 انهد،پذیافته کهه سهاختارهایی همان به تکیه با را ملت و کشور یک واال کاد کار جهان تکنولوژی و علم و سامایه هایقطب
 موجهب نبایهد مباحث این البته. است مواجه آن با شیعه جامعه اماوز که است بمیی و مصیبت این. کاد خواهند ورشکست

 و دشمن حمله عم  که شودمی مطاح هد  این با بلکه شود، مادم شدن تسلیم نهایت در و اسممی جامعه ناامیدی و تاس
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 به( ع)اباعبدالله قیام اگا. شود حمله هادشمنی کانون به عاشورا، فاهن  به تکیه با و شود شناخته درستی به آن هایپیچیدگی
 از تبعیهت شهاندنیاپاستی معنهای دوران آن در اگها. بیفتهد اتفهاقی چنین نباید اماوز خورد، شکست مادم دنیاپاستی خاطا

 عاشورا پیام به باید نیز اماوز بگذارند، کنار را آن نشدند حاضا مادم و بود روم و ایاان پادشاهان زندگی و رفاه مصا    الگوی
 خهاطا بهه و نفاوشهیم را مکتبهی و دینهی اسهتقمل دنیاپاستی، یکنندهتأمین اقتصادی   ساختارهای خاطا به و بگوییم لبیک
 بایهد دینهی تبلیغات. واننهیم را ایمان و نفاق و کفا بین مازبندی ،«جانبههمه و پایدار توسعه الگوی» مقابل در انگاریساده

 نظهام تها کنهد افشها مهادم باای است، «جانبههمه و پایدار توسعه» الگوی از باآمده که را نظام باانداز اقتصادی ساختارهای
 جامعهه مهادی، اقتصهاد سهاختارهای شکسهتن با شکستند، را مادی سیاسی   ساختارهای که گونههمان ایاان ملت و اسممی

 .باشند حاضا عصا در( ع)اباعبدالله قیام دهنده ادامه و کنند حفظ نفاق و کفا مقابل در را ایمانی


