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 تعالیباسمه

 ساختارهای اجتماعیِ قاتل امام؛

 ساختارهای اجتماعیِ برانداز نظام1

 

 مبحث نهم:

 و عطاء» دستگاه به روم و ایران امپراطوری مصرف الگوی تأمین وابستگی: )ع(امام قاتل اقتصادیِ ساختارهای

نفاق ائمه توسط شدهطراحی «طبقاتیِ رزق   

 مدار در کشور قرارگرفتن به( روزافزون رفاه) مرفّه زندگی تأمین وابستگی: نظام برانداز اقتصادی ساختارهای

تکنولوژی و سرمایه جهانیِ هایقطب از جانبههمه تبعیت محور بر «جهانی کار تقسیم و نسبی مزیت»  

 

 شب نهم محرم     االسالم و المسلمین محمدصادق حیدریحجت

 

علیه وارد شهر کوفه شد تا با نهضت مسلل  بلن علیل  اللهعبیدالله بن زیاد لعنههای تاریخی، هنگامی که بر اساس گزارش
ها انجام های کوفه را فرا خواند و تهدیدهای غلیظ و شدیدی نسبت به مردم و عریف«عریف»ملابله جدی کند، جماعتی به نام 

ََ َو َملْن »کند: حکایت می در آن زمان )ع(داد و سخنانی گفت که از وضعیت ساختارهای اقتصادِی قات  امام ُاْکُتُبوا ِإَليَّ َاْلُغَرَبلا
ِذیَن َرْأُیُهُ   ْیِب َالَّ ِة َو َأْهِ  َالرَّ ، َو ِفیُکْ  ِمَن َطَلَبِة َأِمیِر َاْلُمْؤِمِنیَن َو َمْن ِفیُکْ  ِمَن َاْلَحُروِریَّ  َ َلاُق، َفَمْن َکَتَبُهْ  َلَنلا َفَبلِرٌ  َاْلِخاَلُف َو َالشِّ

لْت ِمْنلُه ْ  َیْکُتْب َلَنا َأَحدًا َفَیْضَمُن َلَنا َما ِفي ِعَراَفِتِه َأالَّ ُیَخاِلَفَنا ِمْنُهْ  ُمَخاِلف  َو اَل َیْبِغَي َعَلیْ َمْن لَ  َْ َنا ِمْنُهْ  َباٍغ، َفَملْن َللْ  َیْفَعلْ  َبِر
َما َعِریٍف  ُة، َو َحاَلل  َلَنا َماُلُه َو َسْفُك َدِمِه! َو َأیُّ مَّ لِلَب َعَللی َبلاِ  َالذِّ ُُ  ُوِجَد ِفي ِعَراَفِتِه ِمْن ُبْغَیِة َأِمیِر َاْلُمْؤِمِنیَن َأَحد  َلْ  َیْرَفْعُه ِإَلْیَنلا 

اَرةِ  َر ِإَلی َمْوِضٍع ِبُعَماَن َالزَّ ، َو ُسیِّ َِ   2«َداِرِه! َو ُأْلِلَیْت ِتْلَك َاْلِعَراَفُة ِمَن َاْلَعَطا
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، سرپرست تعدادی از افلراد هلر قبیلله بودنلد و مسلئولیت رفتلار آن تعلداد از قبیلله و «اهعریف»در توضیح باید گفت که 
ای قبل  پاسخگویی نسبت به عملکرد آنها در برابر حاک  و والی و استاندار را بر عهده داشتند. البته این منصب در جامعه قبیله

تلر بلود. بعلد از ماعی، یکی دو درجه از رْی  قبیله پاییناکرم)ص( نیز وجود داشت که از نظر رتبه و جایگاه اجتاز بعثت نبی
اینکه غاُبین خالفت بر حکومت مسلط شدند، با تغییراتی همان منصِب عریف را که ناشلی از سلاختارهای قومیلت و قبیلله

عریلف دام از ایلنگرایی بود با ظاهری از مذهب، تزیین کرده و به کار گرفتند تا مردم را تحت کنترل خودشان قرار دهند. هر ک
طور مثال وضعیت هر فرد، همسرانش، فرزندانش و بردگانش را در دفتری ها، مسؤولیت یک تعدادی از افراد قبیله را داشتند. به

ها را در ملاب  والی و استاندار بلر عهلده داشلتند. در ملابل  آن، عطلاَ و رزق و ثبت کرده و مسؤولیت و پاسخگویی رفتار این
شلد و در میلان افلراد عرافله ها از دستگاه والی ستانده ملیعریف رسید توسط اینبیت المال و غناْ  به مردم میحلوقی که از 

 گردید. توزیع می

رسد؛ کوفه شهری بود کله در زملان خلیفله دوم و نظر میبرای تبیین بیشتر، توضیحی از نحوه تأسی  شهر کوفه ضروری به
کردنلد از حاللت ملیجویانی که در جهاد با امپراطوری ایلران و روم شلرکت پاه وجنگبرای مدیریت فتوحات تأسی  شد و س

زندگی قبیلگی خارج شده و در این شهر اسکان یافتند. در واقع کوفه، یک شهر نظامی بود که سعدبن ابی وقاص آن را به هفت 
هلا بودنلد. البتله زیر نظر استاندار و حاک  بر عریفگفتند و رؤسای اسباع می« اسباع»گروه و محله تلسی  کرده بود که به آنها 

تغییر یافت « ارباع»گانه را به چهار محله تبدی  کرد و اسباع به های هفتقمری، محله 50پدر عبیدالله ملعون، در سال « زیاد»
مختللف را از واللی ملی هایو هر قسمتی یک امیر و مسئولی داشت که در ارتباط مستلی  با والی و استاندار بود و سه  عرافه

داد و استاندار نیز مستلیما منصو  خلیفه بود. ایلن چهلار قسلمت، ها قرار میگرفت و برای پرداخت به مردم در اختیار عریف
کردند، یکی مربوط به اه  تمی  و حمدان بود که ظاهرا شلبث بلن ربعلی یکی مربوط به اه  مدینه بود که در کوفه زندگی می

از موثرین در آن بود، یکی مربوط به اه  ربیعه و کنده بود که محمد بن اشعث ملعون در آن نفوذ داشت، دیگلری  علیهاللهلعنه
رغ  اینکه هانی بن عروه از بزرگان مذحج بود، ولی ریاست آن را به او نداده بودنلد نیز مربوط به اه  مذحج و اسد بود اما علی

ی به نام کثیربن شها  بود. این افراد مرتبه دوم بعد از استاندار بودند. هر یک از بلکه نفوذ در ربع مذحج و اسد به دست شخص
این چهار قسمت، چند عریف داشت که امنیت و رفتار آن منطله و محله نیز بر عهده آنان بود. همچنین او وظیفه گلرفتن بیلت 

سهمشان از بیت المال با همسرانشان و فرزندانشلان و المال از استاندار و تلسی  آن در میان محله خود را داشت. آن افرادی که 
دادند. ولی جمعیت هر عرافه با یکدیگر متفاوت بود. زیرا از شد، یک عرافه را تشکی  میهزار دره  می100بردگانشان حدودا 

                                                                                                                                                                                           
شود، و هر عّریفی دان  و مال او و ریختن خونش بر ما حالل میام را از آن عّریف برئ میمیانشان کسی با ما دشمنی نورزد، در غیر این ُورت، ذّمه

ده باشد، بر در خانه عّریف بدار آویخته خواهد شد و عطلای آن اش أحدی از دشمنان امیر المؤمنین ]یزید[ پیدا شود که به ما معرفی نکرکه در عرافه
 .110، ص 1وقعة الطف، جلد «. عرافه قطع گردیده و به محلی در عمان زاره تبعید خواهد شد
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عنلوان ُلحابی بله طور نمونه اگلر کسلیگذاری شد. بهالمال به ُورت طبلاتی پایهزمان خلیفه دوم، توزیع سه  افراد از بیت
 20شد، لذا ممکن بود ُدهزار دره  در میان شد سه  بیشتری از بیت المال و فتوحات و غناْ  نصیبش میپیامبر شناخته می

شدند یا تری محسو  میخانوار از این طبله توزیع شود و لذا این عرافه به بیست خانوار محدود شود. اما آنهایی که نژاد پست
شلد و للذا ممکلن بلود شان میالمال نصیبگرفتند، سه  کمتری از بیتتری قرار میی پایینتماعی در طبلهاز نظر منزلت اج

 خانوار را نیز شام  شود. 60عرافه آنها تا 

پرداخلت « عطلاَ»گفتنلد؛ می« عطاَ و رزق»شد ل اُطالحًا به این اموال ل که بر اساس نظام طبلاتی میان مردم توزیع می
شد؟ از فتوحلات های غیرنلدی بود.حال درآمد دستگاه خالفت برای تأمین عطا و رزق از کجا تأمین میکمک «رزق»نلدی و 

ها و محصوالت ها و زمینآمد و خراجو غناْ  عظیمی که در جنگ با امپراطوری ایران و روم به عنوان جهاد با کفار به دست می
کرد. روم وجود داشت، ثروت عظیمی را وارد خزانه حکومت اسالمی می های ایران وکشاورزی و زر و سیمی که در مهد تمدن

یافت، اسرایی به دسلت مسللمین ملیشد و لشکر اسالم به فتوحات دست میکه وقتی جنگ و جهاد واقع میی دیگر ایننکته
ه و شهرهای بزرگ اساسلًا از کلار گرفتند. لذا درآمد مردم در کوفها را در خدمت خود میآن افتاد که موالی نام داشتند و اعرا 

دانسلتند کردن نبود و با تکیه به عصبیت و حمیت نژادی، کارهای مرسوم در جوامع )مانند ُنعت و حرفه( را شلأن خلود نملی
و ُلنعت و  هلای دیگلر اعل  از حرفلهکرد و تملام شلغ بلکه درآمدشان از عطاَ و رزقی بود که حکومت به آنها پرداخت می

گری و... را به موالِی رومی و ترکی و ایرانی سپرده بودند. یعنی معاش و مایمللک و زنلدگی ملردم کوفله و جامعله بیگاری و کار
شد که در سلسله مراتب اداری بین استاندار، رؤسلای اسالمی در یک دستگاه طبلاتی و از طریق  نظام عطایا و ارزاق تأمین می

محوری و نژادپرستی ایجاد کرده بودند. البته با خالفت می اقتصادی مبتنی بر قبیلهها شک  گرفته بود. در واقع نظاارباع و عریف
المال به ُورت مساوی بین مردم تلسلی  شلد املا وقتلی امیرالمؤمنین )ع( نظام طبلاتی پرداخت عطا و رزق ملغی شد و بیت

عطلا و »ا نیز کنار گذاشت و معیار تلسلی  معاویه به سلطنت رسید، حتی تلسی  طبلاتِی عطا و رزق بر اساس جایگاه ُحابه ر
َِ موالی را نیز حذف کرد. پ  بعد از رحلت پیامبر)ص(، دقیلًا بلر ی وفادرای به بنیرا بر اساس درجه« رزق امیه قرار داد و عطا

خالف دستورات دین مبین اسالم، فرهنگ جاهلیت با شک  و شمای  جدید بلر جامعله اسلالمی حلاک  شلده و سلاختارهای 
 قتصادی که توسط اْمه نفاق ایجاد شده بود، مردم را در کنترل حکومت جور و وابستگی کام  به آن قرار داده بود. ا

ها گفت: اگلر کسلی در این فضا و ساختار اجتماعی بود که عبیدالله بن زیاد ملعون برای ملابله با نهضت مسل ، به عریف
َِ همه حلوق و عطا ورزقش را لغلو ملیاش مخالف یزید باشد و به ما معرفی نکدر عرافه کنلی . ند ُأْلِلَیْت ِتْلَك َاْلِعَراَفُة ِمَن َاْلَعَطا

شود و سپ  آن مخالف یزید را بر در خانه آن عریف بدار آویزان کرده و او نابود می و مایملک و توانایی مالی یعنی تمام زندگی
نها را طبق دفاتری که داشتند مشخص و معین کرده بودند. لذا در گلزارشکنی . چون همه ایعرافه متخلف را به عمان تبعید می
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زیاد رؤسا یا متنفذین ارباع مانند کثیر بن شها ، محمد بن اشعث، شبث بن ربعی را در قصلر های تاریخی آمده است که ابن
بام قصر این تهدیلدهای ابلن جمع کرد و وقتی طرفداران مسل  از مسجد به سمت قصر حمله کردند، این رؤسا از باالی پشت

دونه  ِبخیول أهِ  الشام و بمنِع العطیه»گفتند: زیاد را به مردم می سو، ایجاد ترس نظامی از سپاه شلام و از یعنی از یک« و یوعِّ
 «. رزق و عطاَ»سویی دیگر، تهدید به قطع 

خواستند بلا ابلنع( نداشتند زیرا اگر میپ  مردم کوفه تلصیر زیادی در تنهاگذاشتن امام حسین )»ممکن است گفته شود 
املا بایلد « مردنلددادند و از گرسنگی میشدند و تنها راه امرار معاش خود را از دست میزیاد ملابله کنند، از هستی ساقط می

کسلب دانسلتند و اال های مختلف را شلأن خلود نملیتوجه داشت که اواًل خود آنها با تکیه بر حمیت جاهلی، ُنعت و حرفه
گونه که در کرد بلکه همانکه این عطاَ و رزق ُرفًا نیازهای ضروری را تأمین نمیتر ایندرآمد از این راه ممکن بود. ثانیًا و مه 

ی موجود در امپراطوری ایران و روم در میان خواص و علواِم آن زملان رواج مبحث گذشته ذکر شد، الگوی مصرف دنیاپرستانه
شلد و تحرکی یا حتی فعالیت های اقتصادی عادی حاُ  نملیکرد که با بین آن، هزینه سنگینی طلب میپیدا کرده بود و تأمی

دادن عطا و رزق، سطح زندگی کرد. در واقع آنان با از دستای را تأمین میلذا دستگاه جور با پرداخت عطا و رزق، چنین هزینه
محور از طرق دیگر برای آنها قاب  دستیابی بود. اساسًا علت تبلدی  اعتدادند و اال زندگی عادی و قنپادشاهانه را از دست می

المال را به ُلورت مسلاوی بلین خواستند بیتنظام عطاَ و رزق به یک نظام طبلاتی توسط خلفا همین واقعیت بود که اگر می
اپرستان تأمین کند، بله دسلت آنهلا گیری که بتواند الگوی مصرف ایران و روم را برای دنیهمه مسلمین تلسی  کنند، مبلغ چش 

داشلتن نگهرسید و این در حالی بود که خلفای جور برای حفظ حکومت خود و همراهی قبای  مختلف، به تطمیع و راضینمی
و تأمین دنیای رؤسا و اشراف قبای  نیاز شدیدی داشتند و اساسًا از همین طریق توانسته بودند خلود را بلر امیرالملؤمنین و املام 

السالم تحمی  کنند و جاذبه الهی آن بزرگواران را با جاذبه مادِی زنلدگی دنیاپرسلتانه بشلکنند. پل  سن و امام حسین علیه ح
زیاد بر قیام حضرت مسل ، تکیه او به فرهنگ قومیت مادی )نظلام اربلاع و عریلف( و ترکیلب آن بلا عام  اساسی در غلبه ابن

ف پادشاهان ایران و روم برای خواص و بزرگان و قشرهایی از ملردم بلود و او بلا اخلالق زندگی دنیاپرستانه و تأمین الگوی مصر
امیه درست شده بود، کوفه را خشن پادشاهی در برخورد با دشمنان و نظام طبلاتی در توزیع ثروت که بر اساس وفاداری به بنی

 از دست حضرت مسل  خارج کرد. 

گلردد: سعد واضح ملیله الحسین)ع( در روز عاشورا و در خطا  به لشکریان ابنبا توجه به این توضیحات، کالم اباعبدال
)ع( این عبارت را در پاسخ به هیاهو و سر وُدای لشکر دشمن جهت به  زدن خطبه سیدالشهدا«. طوُنُک  مَن الَحرامُمِلَئت بُ »

گذارید من ُحبت و اتمام حجت د و نمیکردیهایتان از حرام پر شده است که چنین کاری میشک »ها فرمود: حضرت به آن
ُمِلَئت »متأسفانه خیلی از مبلغان دین در ایام عزای حسین)ع( در توضیح عبارت: «. خواهید مرا بکشیدکن  و به همین علت می
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دزدی را  فروشلی وگیری یا ک مواظب باشید احکامی مانند حرمت رباخواری یا رشوه»گویند: به مردم می« ُبطوُنُک  مَن الَحرام
حال آیا هرکدام از این سپاهیان یزید که از سوی املام )ع( «. رعایت کنید تا مانند مردم کوفه نشوید و امام خود را تنها نگذارید

اند؟! در حالی که معنای ُمِلَئت ُبطوُنُک  مَن اند، یکی از احکام معامالت در اسالم را رعایت نکردهخواری شدهمتصف به حرام
توضیحی که درباره ساختار اقتصادِی قات  امام داده شد، به دست آوردن اموال از طریق جهاد همراه با امام غاُلب و  الَحرام با

آمیز برگرفته از امپراطوری ایلران و روم اسلت. توزیع آن با فرهنگ قومیت و نظام طبلاتِی تلر  به حکام و الگوی مصرف جنون
شود لل ُراحتًا اشاره بله هملین حلیللت دارد: ا )ع( لل که معموال در منابر ذکر نمیالشهدحتی فراز قبلی از همین عبارت سید

ها و نظام رزق و عطیه مبتنی بر فرهنگ قومیلت ملادی و اخلالق مللک پادشلاهی این عطیه« َقِد اْنَخَزَلْت َعِطّیاُتُکْ  ِمَن اْلَحراِم »
ًا اموری مانند رباخواری یا دزدی یا انجام معامالت غیر اسالمِی ایران و روم شما را از یاری حق سبک کرده است. در واقع ُرف

ی شود وگرنه بسیاری از این سپاه دشلمن و جامعله)ع( نمیاکرمقت  امام معصوم و تنها نواده نبیفردی موجب گناهی به بزرگی 
اند و همگی دزد و سارق بند بوده)ع(، اه  پرداخت زکات بوده و به احکام معامالت فردی نیز پایراضی شده به قت  امام حسین

)ع( پراکنلده کردنلد و بلا هملین دی، مردم را از حلول امیرالملؤمنیناند. پ  با تکیه به همین ساختارهای اقتصاو رباخوار نبوده
)ع( جدا کردند؛ نه دنیاپرستی ذهنی و کلی و فلردی کله دند و مردم را از قیام امام حسینساختارها، نهضت مسل  را شکست دا

های کفر در میان جامعه اسالمی و تأمین شود؛ بلکه با واردات الگوی مصرِف زندگی ابرقدرتعموال در منابر به مردم گفته میم
آن از طریق نظام عطا و رزق طبلاتی برای دنیاپرستان و اشراف و رؤسا، دنیاپرستی را به ُورت عینی محلق کردند و مردم را در 

 گرایی جدا کردند.و آنها را از اْمه هدی)ع( به عنوان پرچمداراِن آخرتآن بستر اجتماعی پرورش داده 

دهلد؟ آیلا زند و آن را در معرض خطر برانلدازی قلرار ملیحال امروزه چه ساختارهای اقتصادی است که به نظام ضربه می
ساختارهای اقتصادی کفر برای دور شود یا دنیاپرستی از طریق ساختارهای گذشته )عریف، ارباع، قبیله و...( به مردم اللاَ می

کنند؟ در پاسخ باید توجه داشت کله بلا وجلود شلعار تر عم  میگرایی بسیار پیچیدهکردن بندگان خدا از خداپرستی و آخرت
مشارکت و آزادی و حضور مردم در انتخابات و تعیین دولت و مجل  توسط آنان، هیئت حاکمه منتخب باید از الگوی توسعه 

روش علمی اداره کشور تبعیت کند. این الگو جایگاه و فعالیت هر کشور را بر اساس مزیت نسبی و تلسی  کار جهانی به عنوان 
تواند با استناد به خواست ملت خود هر نوع استراتژی سیاسی و فرهنگی کند و لذا یک کشور نمیدر اقتصاد جهانی تعریف می

تنها مخصوص به شهرها نیست گرچه به طور مثال شهر اُفهان به علت کثرت و اقتصادی را پیش بگیرد. در واقع مزیت نسبی 
آثار تاریخی و بناهای قدیمی، دارای مزیت نسبی در ُنعت توریس  است یا چهارمحال و بختیاری به خاطر آ  شیرین، برای 

کنلد. کشلورها نیلز معلین ملی های روغنی وبادام مزیت نسبی دارد اما نظ  و مدیریت جهانی، مزیت نسبی را برایکاشت دانه
مسئول نظ  محلله بودنلد، « هاعریف»کند و تمام کشورها باید این نظ  را بپذیرند. اگر در گذشته سپ  تلسیِ  کار جهانی می

دهند ولی این حاکمیت ملید به تلسیِ  کار جهانی اسلت کله ملدیریت جهلانی امروزه در ظاهر مردم به یک حاکمیت رأی می
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فعالیت کنلد و بلیله نیازهلایش را در ارتبلاط بلا بلیله  ITگویند کره جنوبی یا هند در طور مثال میکرده است. بهبرای او معین 
کشورها تأمین کند. روسیه و ایران در ُنعت گاز و نفت جهان را تأمین کنند و بلیه نیازهایشان را در ارتباط با کشورهای دیگر به 

ای که آنها تعریف کلردهتولیدی و تجاری با یکدیگر باید از نظ  جهانی و ثبات منطلهدست بیاورند. پ  کشورها برای ارتباط 
کنلد. در واقلع الملللی را معلین ملیای و بلیناند تبعیت نمایند. زیرا مدیریت جهانی است که بازیگرها و کارگزارهلای منطلله

ها از طریلق فع و نظر مردم عم  کنند، حاکمیتها که باید طبق منابرخالف شعار دموکراسی و رأی مردم در انتخا  حاکمیت
هلا اراْله ملیهای نسبی کشورشان به آنای هستند که نظام مدیریت جهانی بر اساس مزیتادبیات توسعه پایدار ملید به نلشه

پلذیری  ی نمیخواهی  و در تلسی  کار سیاسی و اقتصادها را نمیها و ثباتدهد. اگر ملتی مانند مردم یمن بگویند ما این نظ 
دهند یعنی با جنلگ و حلذف عطلا و رزق حواله می« خیول أهِ  الشام و بمنِع العطیه»ها را به که زیردست عربستان باشی ، آن

خواهید خواهید زندگی کنید، اگر میاگر می»گویند: ها مییعنی به آن« عطا و رزق جهانی»کنند. حذف جهانی تهدیدشان می
د و رسانه و برق و آ  و بازار پررونق داشته باشید، این امور سرمایه و تکنولوژی الزم دارد و اگر نظل  و ساختمان و جاده بسازی

کنی ، چلون ُلاحِب جهلانی سلرمایه و تکنوللوژی ملا گویی  نپذیرید، سرمایه و تکنولوژی را از شما دریغ میثباتی که ما می
آمد و با . در گذشته نظام عطا و رزق، از طریق فتوحات به دست میتر از گذشته شده استاین وضعیت خیلی پیچیده«. هستی 

ها باید در ها کار ندارند بلکه کشورها و حاکمیتها و منطلهشد. اما امروز با افراد و ناحیهچند عریف و ارباع و والی توزیع می
ند با جنگ و ُلحی که در شورای امنیلت و بلا المللِی معین بچرخند و اگر در آن مدار قرار نگیرای و بینمدار  یک نظ  منطله

شوند. اگر جنگ و ُلح نیز کارسلاز نبلود، محاُلره و تحلری  استفاده از حق وتویی که برای خودشان قاْ  شدند، بیچاره می
ان و سلخت گیرند تا زندگی برایشان گرمی ای که ناِن مردم وابسته به آن است را از آن ملتاقتصادی کرده و تکنولوژی و سرمایه

 شود.

ها قلمداد ملیطور که گفته شد برخالف دوران قب  از رنسان ، امروزه تأمین زندگی مرفه وظیفه اُلی دولتدر واقع همان
های حیات بشری به تکنولوژی و سرمایه وابسته است؛ همین فرشی کله زیلر پلای ملا هسلت، شود و تأمین رفاه در همه عرُه

بافی بلژیک وجود دارد، نیازمند است. دستی که روی چو  این های فرشتکنولوژی جدیدی که در دستگاهتراک  و نرمِی آن به 
انعطاف تواند چو  را به یک ماده قاب ای است که میگذاری ، برای این نوع کیفیت خود نیازمند تکنولوژی اوکراینیُندلی می

های ُوتی ژاپلن و کلره جنلوبی کنولوژی داْمًا در حال ارتلای سیست کنی  به تتبدی  کند. این میکروفون که با آن ُحبت می
تان به تکنوللوژی گویند: همه مواهب زندگیتر درست کردند. لذا مینیاز دارد. یعنی یک نظام عطا و رزق جهانی بسیار پیچیده

گلردد و دهد، برمینولوژی را ارتلا میچرخاند و به تحلیلات علمی که نس  تکها را میای که این کارخانهها و سرمایهکارخانه
ایلن هملان نظلام «. ریزی تان را به ه  میای و جهانی را به ه  بریزید، زندگیما ُاحب اینها هستی  و اگر نظ  و ثبات منطله

خلورد. انعکلاس فرملایش کنند و هیچ کل  تکلان نملیها را با آن در ملاب  ظل  ساکت میعطا و رزقی است که امروز ملت
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کردن سلطح زنلدگی و در دوران امروز، همین وضعیت است که با مرفه« ِاْنَخَزَلْت عطیاتک  ِمن الَحرام»الحسین)ع(  باعبداللها
فهمانند که برای دسلتیابی بله کشانند و سپ  در عم  به آنها میها را به دنبال خود مینمایش آن در ملاب  جهانیان، همه ملت

التزاید باید در ملابل  سلرمایه و تکنوللوژی و ُلاحبان آن سلر خل  کنیلد و رفاه روزافزون و داْ این زندگی چر  و نرم و این 
در  ها این همله سلت شوند. ملتها در ملاب  ظل  سست و سنگین میها و دولتتصمیمات ُاحبان آن را بپذیرید و لذا ملت

ای مللت آزاده ایلران را بلا تکیله بله همین کره جنوبی که علدهکنند. خورند، بلکه همراهی نیز میبینند ولی تکان نمیعال  می
کنند، وقتی به او دستور دادند که دیگر از ایران نفت نخرد، خرید نفت از ایران را فورًا متوقف کلرده های او تحلیر میتکنولوژی

سرمایه مورد نیلاز بلرای ادامله رونلد ترسد نظام عطاَ و رزِق مدرن را از او بگیرند و امریکا  عل  و تکنولوژی و است. چون می
اند اما در سرمایه و ثبات سیاسی و های مربوط به لوازم خانگی یا موبای  را بومی کردهها تکنولوژیتوسعه را به او ندهد. البته آن

ب باشد و پیچیلدههایی که در آن مزیت نسبی ندارند، کاماًل وابسته به امریکا هستند. پ  اگر ملتی دنیاطلامنیتی و سایر عرُه
ها و ظلل  آنهلا تواند در ملاب  ابرقدرتقرار دهد، نمی تر شدن زندگی مادی و دنیوی را اُ  و هدف در زندگی اجتماعی خود

شود که بر سر منافع دنیای موضع بگیرد و زندگی مستل  داشته باشد. لذا تبدی  به ملت دنیاپرستی مانند کره جنوبی یا ژاپن می
با تحری  و قطع رابطه تجاری، به ملت دیگری ظل  کند تا آن ملت از گرسنگی نابود شود، یا در ملاب  مظال   خود حاضر است

کشلند و ها هزار نفر و هزاران کودک را در یملن ملیکند. دهعال  )مانند وضعیت مردم فلسطین، یمن، میانمار و...( سکوت می
فهمند ولی اگر حرفی بزنند عطلا و ها را میود اینکه خیلی خو  این ظل دهد با وجالعم  نشان نمیکشور و ملتی عک  هیچ
هلای تلا دنلدان شود و مورد تهدید ارتشهای بزرگ( قطع میشان در شک  مدرن )یعنی سرمایه و عل  و تکنولوژی قدرترزق

 گیرد. مسلح قرار می

شده توسط خواهد در مدار نظ  طراحیخود، نمیاما نظام ملدس جمهوری اسالمی با تکیه به ادبیات وحی و تکلیف الهی 
ای را به ه  زده است. بله؛ جمهوری اسالمی ثبات گردد که ثبات منطلهزدا مته  میکفر جهانی قرار بگیرد و لذا به کشور ثبات

ر نشیند. شعایهاِی مدرن ساکت نمدنیاپرستی را به ه  زده است و در ملابِ  ظل  و سپردن سرنوشت مسلمین به دست عبیدالله
)ره( که با حمایت و پشتیبانی ملت ایران محلق شد، به این معنی اسلت کله مللت ایلران بلا حضرت امام« نه شرقی، نه غربِی »

و حفظ « هاها و عدلظل »گرا است و نسبت به نشیند چون ملت ایران آخرتتهدید به قطع نظام عطا و رزِق جهانی، علب نمی
های جهانی دنیاپرستان و عطا و رزِق ها و نظ ملاب  کفر ایستادگی کرده است. عمِق این شعار، نفی ثباتتوازن قوای اسالم در 

داِر جهانی را به هل  ریختله و های مترف و سرمایهللمهها و حرامها است. ملت ایران ثبات دنیاپرستکثیف و حرام و نجِ  آن
کله در لام معظ  رهبری است. لذا این مللت بایلد تجلیل  شلود؛ نله ایلناین حلیلِت ملت ایران و کار عظی  حضرت امام و م

ها به علت عدم رعایت بعضی از احکام فردی لل که البته آن نیز ضعف ماست لل مرتبًا تحلیر شلود؛ زیلرا ایلن مللت سخنرانی
ر رسیدن به متاع دنیا بفروشد. حاضر نشده اهتزاز پرچ  توحید در ملاب  کفر مدرن و ملابله با ظل  و حمایت از عدل را به خاط
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نظیر را بداند و بشناسد. از سوی دیگر آن کسانی که به این رفتار های بیبنابراین ملت ایران باید قدر جایگاه خود و این دستاورد
ویند اگر بلا گگیرند، با همان ساختارهای مادِی عطا و رزق مدرن مأنوس هستند و مرتبًا میرهبران انلال  و ملت ایران ایراد می

ی جهانی و ُاحبان عل  و سرمایه و تکنولوژی سازش نکنید و در ملاب  ظل  آنان ساکت نباشید، نیازمندیساختارهای جامعه
های جامعه تأمین نخواهد شد. البته این ادعا بر مبنای ساختارهای اقتصادی موجود در جهان ُحیح است اما هیهات که ملت 

های کفرآمیز کنار بگذارد بلکه باید این ساختارهای خطرناک وت الهی خود را به خاطر این طراحیایران، دستاورد معنوی و ثر
اند را بله را بشناسد و با مطالبه نسبت به تولید ساختارهای الهی، مسؤوالنی که در برابر کارشناسی غربی مرعو  و متوقف شده

برسد. اما اگر تعریلف کفلر ملدرن از زنلدگی مرفله پذیرفتله شلود، حرکت در بیاورد تا کشور از ُبعد اقتصادی نیز به مصونیت 
های مکتبی الزامات علمی آن موجب تحمی  الگوی تولید و وابستگی به تکنولوژی و سرمایه غربی و سجده بر آن شده و آرمان

گرایانه و های آخرتر حساسیتوار و بدون مرز، دنیاپرستی را بشود تا گرایش به رفاه دیوانهبرد و موجب میملت را به محاق می
در ملابل   نی تشکی  امت دینلی و حفاظلت از آن)یع را اکرم)ص(ایمانی و کفرستیز حاک  کند و ثمره مجاهدات انبیا و رسول

 ، به خطر بیندازد.(جامعه کفر


