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 تعالیباسمه

 ؛)ع(ساختارهای اجتماعیِ قاتل امام

 1ساختارهای اجتماعیِ برانداز نظام

 

 مبحث دهم:

 و« تمرکز ثروت و توزیع طبقاتی آن»بیان ابعاد ساختارهای اقتصادیِ قاتل امام: طراحی دستگاه 

بر سرنوشت کشور از « آن افزاییتمرکز سرمایه و دائم»بیان ابعاد ساختارهای اقتصادیِ برانداز نظام: حاکمیتِ 

 «شرکت، بانک، برنامه توسعه»طریق شبکه 

 

 محرم دهمشب      االسالم و المسلمین محمدصادق حیدریحجت

 

ها انجام نشد، بلکه بندی مباحث گذشته باید گفت که مقابله با امام حسین)ع( فقط توسط تعدادی از افراد یا گروهدر جمع
خود در مقابل سیدالشهدا ایستاد و به همین دلیلل بلود کله  های اجتماعیساختارها ومنزلتیک امت و یک جامعه با روابط و 

شود. حضرت اباعبدالله )ع( نیز به درگیری و مبارزه بلا هملین هیچ یاری و کمکی از سوی این جامعه به سوی ایشان دیده نمی
زیاد در مواجهه با امام محوریت فراد خاصی مانند یزید یا ابنها! البته اساختارها و روابط اجتماعی رفت، نه فقط با افراد و گروه

گذارِی هملین سلاختارها و روابلط اجتملاعی یلا داشتند اما این درگیری نیز از این جهت بود که این افراد توانسته بودند با بنیان
ش خدای متعال را به انزوا ببرنلد و در گرایی و پرستبکارگیری آنها، مردم را بر محور اهداف دنیاطلبانه خود بسیج کنند و آخرت

اسالمی در غربت و تنهایی گرفتار کنند. البته بیان شلد کله ایلن  نتیجه، ائمه هدی را به عنوان پرچمداران توحید در میان جامعه
 بررسی هستند. قابل« فرهنگی»و « اقتصادی»، «سیاسی»ساختارهای اجتماعی، در سه عرصه 

از یلک سلو و « گراییقومیت و قبیله» قاتل امام، بیان شد که پرورش خواص و عوام در بستر در توضیح ساختارهای سیاسِی 
های ایران و روم وارد امت اسالمی شده بود، باعث شد تا ندای اباعبداللله )ع( و که از امپراتوری« پادشاهی و سلطنت»اخالق 

                                                           
ت)ع( واقلع در شلهر بیلو در مسجد اهل 1397در محرم و هیئت گفتمان انقالب اسالمی « حسینیه اندیشه». این مباحث با همکاری و مشارکت 1

 به نشانی ذیل مراجعه کنید:« بله، سروش و ایتا»رسان مقدس قم مطرح شده است. جهت دریافت صوت و متن کامل مباحث به پیام
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شود. همچنین در تبیین ساختارهای اقتصادی قاتِل امام نیلز  پاسخ گذاشتهمعنا تلقی شده و بیطلبی ایشان در آن جامعه بیحق
ای به حاکمیت نفاق وابسته و در مقابل مظالم ائمه جور گونهصورت ساختاریافته، مردم را بهروشن شد که چگونه دنیاپرستی به

دنیاپرستی یک امر ذهنی نبود، بلکه سلبک )ع( ترجیح دادند و البته آن زیاد را بر اباعبداللهمسخ کرد که افرادی مانند یزید و ابن
 های ایران و روم بود که وارد امت دینی شده و مردم را به دنیاپرستی کشیده بود.زندگی و الگوی مصرف امپراتوری

تر جامعه شیعه را تهدیلد کلرده و ملانع نصلرت تر و همه جانبهتر و خطرناکامروز نیز این ساختارها به شکل بسیار پیچیده
به  1سازی برای ظهور ایشان است. یعنی ساختارهای اجتماعی برآمده از کفر و جاهلیت ُمدرنعصر)عج( و زمینهولیحضرت 

ها و اهمال در شناخت آن، وارد نظام اسالمی شده و دستاورد بلزر  مللت ایلران یعنلی انقلالب انگاریها و سادهدلیل ضعف
، و در «تحلزب و رسلانه»دهد. در امور سیاسی، سلاختار دازی قرار میاسالمی و جمهوری اسالمی را در معرض تهدید و بران

التزایلد، انقلالب وتقسیم کار جهانی و رفلاِه روزافلزون و دائلم« جانبه و پایداری همهتوسعه»امور اقتصادی، ساختار و الگوِی 
)عج( و نصرت آن امام غائل  را عصرسازی برای ظهور حضرت ولیاسالمی را در معرض خطر قرار داده است و به تبع، زمینه

ای که به دلیل ضعف نخبگان خود همچنان به ساختارهای اجتماعی کفر مبتالست با موانع جدی روبرو کرده است زیرا جامعه
کنلی کفلر و ظللم و گر امامی باشد که به حس  دعای ندبه و سایر زیارات آن حضلرت بله دنبلال ریشلهتواند یاریچگونه می

اقتل به الکفلار و المنلافقین و جمیلع »و « قطعت دابر المتکبرین و اجتثثت اصول الظالمین»اس جهانی است: استکبار در مقی
 « الملحدین حیث کانوا من مشارق االرض و مغاربها

ی مردم و مستضعفین زیر فشار آن خم شلده رسد برای توضیح بیشتر نسبت به این ساختار اقتصادی که کمر همهبه نظر می
اندازی را تقویت کرده و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلالمی را زیلر سلوال بلرده اسلت، شلناخت سلاختارهای و خطر بر

)ع( شد ضروری است؛ زیرا بر اساس شناخت آن وضلعیت اسلت باعث جداشدن مردم از اباعبدالله اقتصادی صدر اسالم که
بیت تبیلین نملود. نقالبی را بهتر برای مؤمنین و محبین اهلتوان خطر استفاده از این نوع ساختارها در جامعه اسالمی و اکه می

سلال در یلک  50شبه نبود بلکه مردم قری  )ع( یک امر جبری و دستوری و یکشدن مردم از حول امام حسیندر واقع پراکنده
ی طبیعی و حتمی حرکت یافتند که نتیجهگرفته و پرورش ای قرار های ویژهکشیها و جدولبندیبستر اجتماعی خاص و کانال

« احنف بن قلی »به )ع( ین رابطه توجه به نامه سیدالشهداها، شهادت اباعبدالله)ع( بود. در همبندیدر این ساختارها و کانال

                                                           
جاهلّیت را بشناسیم؛ امروز هم عینًا همین معنا وجود جاهلّیت، امروز هم در دنیا وجود دارد؛ ما باید چشممان را باز کنیم و ». مقام معظم رهبری: 1

ن اسلت دارد....این جاهلیتی است که امروز وجود دارد: جاهلیت ُمدرن. فرق این جاهلّیت با جاهلّیت صدر اول ل جاهلیت اولی به تعبیر قرآن ل ایل
ای شده اسلت بلرای ی رستگاری انسان باید باشد، وسیلهیهکه امروز جاهلّیت، مسلح و مجهز است به سالح علم، به سالح دانش؛ یعنی علم که ما

یلت روزی انسان، برای بدبختی جوامع بشری....امروز جاهلّیت بازتولید شده است؛ با توان بسیار باال، با خطر صدها بلکله هزارهلا برابلِر جاهلتیره
 .26/2/1394کشورهای اسالمی؛ بیانات در دیدار با مسؤوالن نظام و سفرای «. روزهای اول و دوران اول اسالم
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های بسیاری از طرف رؤسلای قبایلل و نامه)ع( عالوه بر دریافت دعوتتواند مؤثر باشد. امام حسینو پاسخ این شخصیت می
ها را به یاری خود دعوت کرد. یکلی از ایلن رؤسلا کوفه، خود به چند نفر از رؤسای قبایل بصره نامه نوشت و آناشراف و مردم 

احنف بن قی  بود؛ این شخص از کسانی بود که بر روابط اجتماعی و سلاختارهای سیاسلی و فرهنگلی و اقتصلادی آن زملان 
بده بستان و همراهی و همکاری داشت. این شخص بعنوان فاتح  تسلط تامی داشت و به همین دلیل با همه خلفا رفت و آمد و

کرد. در جنگ جمل شد، ضربه آخر را به امپراتوری ساسانی وارد ساخت و یزدگرد را به فرار مجبور خراسان و هرات شناخته می
صفین  او قبول کرد. در جنگ )ع( از او خواست با سپاه عایشه همراه نشود ونکرد ولی امیرالمؤمنین)ع( همراهی با امیرالمؤمنین

)ع( به جنگ با معاویه رفت و در ماجرای حکمیت نیز  نقش داشلت. بعلد از حکوملت یزیلد، در رکاب حضرت امیرالمؤمنین
امیه مردم را به حکومت خود دعوت کرد، با عبیدالله بیعت نمود، ولی عبیدالله با او همکاری نکرد. وقتی ابن زیاد مستقل از بنی

الله بن زبیر بیعت کرد و با مختار جنگید. بنابراین در کوران حوادث سیاسی و فرهنگی و اقتصلادی آن زملان قلرار سپ  با عبد
گاهان به روابط  )ع( به او و چند تن دیگر از رؤسای قبایل بصره نامله نوشلت و اجتماعی آن دوران بود. امام حسینداشت و از آ

  1آنها را به نهضت خود دعوت کرد.

ای گفت که ملینشدن خود با امام را توضیح دهد، جملهکه همراهقی  به نامه حضرت پاسخ نداد؛ ولی برای اینبن احنف
أبلی قد جّربنا آل »تواند خیلی خالصه و مؤجز ساختارهای اجتماعی قاتل امام را که در مباحث گذشته بیان شد، توضیح دهد: 

و تجربه کردیم؛ چه در جنگ جمل که به خاطر ایشان کناره گرفتیم، چه در )ع( را آزموده طال ما خاندان علی بن ابی« الحسن
ها همراهی کردیم، چه در ماجرای حکمیت که به ابوموسی اشعری اعتراض کردیم و غیره. خالصه با ایلن جنگ صفین که با آن

در « للمال وال مکیدة في الحرب فلم نجد عندهم إیالة للملك والجمعاً »خاندان کار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کردیم، اما 
ورزی برای حفظ سلطنت، جمع آوری مال و ثروت، و حیله و مکر در جنگ خبری نیست! در واقع نزد این خاندان، از سیاست

ی صدر اسلالم، گرفتلار آن شلده و بلر اسلاس آن ملردم را ای دارد که جامعهاین سه فراز، اشاره خوبی به ساختارهای اجتماعی
هلا را خواهنلد ایلنشناسند و ملیکردند. ولی خاندان امیرالمؤمنین)ع( این ساختارها را به رسمیت نمیو بسیج میحرکت داده 

ورزی در چارچوب خاندان همکاری کرد. زیرا این خاندان اهل سیاست توان با اینها، نمیبشکنند و لذا در نزد احنف بن قی 
« ُمللک»، صلراحتًا از عبلارت «امامت یا خالفلت»ی به جای استفاده از کلمهاخالق ُملک و پادشاهی و سلطنت نیستند. لذا 

بعد از من امامت و خالفت « سیجعلون اإلمامه بعدی ُملکا»)ص( در خطبه غدیر فرمود: که نبی اکرمکند و حال آناستفاده می
 60تلا  40قق شد که معاویه از سلال اکرم )ص( زمانی محکنند. این خبر نبیخدای متعال را به پادشاهی و سلطنت تبدیل می

                                                           
تلوانیم تصلور کنلیم خواهیم مرتبه و مقام خلود را در دسلتگاه اباعبداللله )ع( بلدانیم، ملی. ما عزادران و محبین حضرت اباعبدالله )ع( نیز اگر می1

گذاری بهتلر رض ارادت و خدمتای نیز برای ما فرستاده و به انقالب خود دعوت کرده است تا مشخص شود چه موانعی برای عحضرت چنین نامه
 به حضرت در مقابل قرار دارد.
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رسیده از سلالطین ایلران و روم را بله ملذاق ملردم و املت اسلالمی هجری قمری، اخالق و  روش پادشاهی و سلطنِت به ارث
های کفر مادی آن روز )یعنی امپراتلوری ایلران و روم( را بلا چشاند. معاویه ساختارهاِی سیاسی، فرهنگی و اقتصادِی ابرقدرت

آلود وارد جامعه اسالمی کرد و مردم نیز با آن خو گرفتند که احنف بن قلی  جلرأت از ظاهر اسالمی و به صورت نفاقروکشی 
 «! فلم نجد عندهم إیالة للملك»گوید: اکرم )ص( میکند و برخالف توصیه صریح نبیمی

که مردم، نخبگان، رؤسا و اشلراف ایستاد، در حالی)ع( با رد بیعت یزید در واقع در مقابل این ساختارها اباعبدالله الحسین
اینها اهل حیله و حقه بلازی در « و ال مکیده فی الحرب»گفتند: )ع( میمأنوس شده بودند و به خاندان علیبا همین ساختارها 

بستن آب بر سپاه  ها اهلداده شده نیستند. در جنگنامه خود و کشتن اماندادن و سپ  نقض امانجنگ نیستند! یعنی اهل امان
)ع( اهل هیچ کدام از رذایلل اخلالقنگی از پای درآید. حضرات معصومیندشمن نیستند تا به دشمن آب نرسد و به خاطر تش

بردند نبودند! در جنگ صفین وقتی امیرالمؤمنین)ع( شریعه را از سلپاه معاویله ها در جنگ بکار میها و عبیداللهای که معاویه
کید داشتند ایلن بلود کله ری که برای انتقام و مقابله به مثل میپ  گرفت، حداقل کا توانست انجام دهد و اصحاب نیز به آن تأ

گذاریم. یا کنیم و انصاف و مروت را در جنگ زیر پا نمیها عمل نمیها ببندد، ولی حضرت فرمودند ما مثل آنشریعه را بر آن
عبیدالله بن زیاد به خانه هانی وارد شد و شرایط ترور عبیدالله فراهم بود،  وقتی مسلم در خانه هانی بن عروه مخفی شده بود و

دید. اما در مقابل، همین عبیدالله به هانی امان داد ولی امانش را شکست ای را خارج از آزادگی میحضرت مسلم چنین خدعه
بیت)ع( در این عرصه نیز در میان است ولی اهلجنگ فیزیکی  و او را در قصر به قتل رساند. گرچه در مبارزه و قیام، درگیری و

کردند و اهل کید و مکر و فری  و حیله مادی در جنگ نبودند. لذا اهالی دنیا فکر در کمال اخالق و نزاهت و تقدس عمل می
اجتماعی کفر  ها همراه شد. این ساختارهایخورد و نباید در قیام با اینکنند که جنگیدن با مرام آزادگی، همیشه شکست میمی

خواست این ساختارها را بشکند اما وقتی مردم و نخبگلان چنلین و نفاق به پذیرش مردم آن دوران رسیده بود. حال امام)ع( می
کردند، از همراهی با آن خورده و آن را بر اساس معیارهای روز و ساختارهای متداول، غیرعقالئی ارزیابی میحرکتی را شکست

 کشیدند. دست 

های اساسی این همراهی و یاری نکردن مردم، ساختارهای اقتصادی آن دوران است که در این عبلارت احنلف بلن لتاز ع
کید می آوری در دستگاه والیت و امامت و خاندان امیرالمؤمنین)ع( جملع« لم نجد عندهم جمعا لألموال»شود: قی  بر آن تأ

توان روسای قبائل و مردم را به سمت اگر پول و مال جمع نکنید، چگونه میکه نیست و حال آن« تمرکز ثروت»مال دنیا و پول و 
ای که پول به شدت مهم شده است! زیرا وقتی الگوی مصلرِف زنلدگی امپراتلوری خود متمایل و جذب کرد؟! آن هم در جامعه

ای بر است. دنیایشان دنیلای سلادهینهایران و روم با فتوحات اسالمی به زندگی مردم وارد شود، تأمین این نوع زندگی گران و هز
نیست که به رفع نیازهای فطری قناعت کنند، بلکه نیازها در سطح الگوی مصرف زندگی پادشاهان و امیلران و اشلراف ایلران و 
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همین روم است که تامین آنها به پول زیاد و تمرکز ثروت وابستگی دارد. در درجه اول معاویه و یزید )ائمه نفاق(، مصرف کننده 
الگوی زندگی را به کام خواص و رؤسای قبایل چشاندند و این اخلالق  الگوی مصرف مسرفانه و دنیاپرستانه بودند و سپ  این

های هنگفتی را میان بزرگلان و اشلراف و رؤسلای قبائلل و... کردن مردم و قبائل با خود، پولدر جامعه جاری شد و برای همراه
بخشی از  این شهوات و تمایالت دست پیدا کنند و از سرمستی و لذت آن، از حاکمیت جلور دفلاع توزیع کردند تا آنها نیز به 

توانند شما را امیه میگفتند اگر این زندگی دنیایی را طالبید، فقط خاندان بنیکنند و اعضا قبیله را به نفع دستگاه کنترل کنند. می
بینلیم. ها نملیما تمرکز ثروت در این« لم نجد عنهم جمعا فی األموال»زیرا:  )ع(،ند کنند؛ نه خاندان امیرالمؤمنینماز آن بهره

کنند تا به سب  آن اشراف و نخبگان را گرد خود مجتمع کنند بلکه آن را به صورت مساوی بین مردم تقسیم ملیپول جمع نمی
شهوات و معاشقه با دنیا را بله ملردم کنند. چون حاکمیت دینی هیچگاه به دنبال آن نیست که سبک زندگی مادی و سرعت در 

کرد آن برای تمنیات اشراف و روساء، آنها را با خود همراه کند. چون دنیای کند تا از طریق هزینهبچشاند، پول و مالی جمع نمی
  شان باشد و لذا امور آخرتی مردم باید بزر  و مهم و پیچیده شود، و دنیایشان ساده و کوچک.مردم باید تابع آخرت

)ع( به خالفت رسید که مسلمانان فتوحات بزرگی کرده بودند و غنائم بزر  و های تاریخی زمانی امیرالمؤمنینطبق گزارش
الملال اموال بسیاری از اقصی نقاط شرق همچون ایران و افغانستان و از طرف غرب همچلون اروپلای شلرقی بله طلرف بیلت

هایی و دفاتری تدوین کلرده سپاهیان و جیش اسالم را ساماندهی کنند دیوانشد. خلفای گذشته برای اینکه مسلمین سرازیر می
بودند که اسامی سپاهیان و جنگجویان لشگر اسالم در آنها یادداشت شده بود تا از خراج و غنائم، به آنها حقوق پرداخت شود 

کردند. سال و به صورت طبقاتی توزیع میبهلرکاب و حاضر در میدان باشد. اما این اموال و عطایا را ساو همیشه یک ارتش پابه
شد و در این صورت کسانی که برای دنیای خود بلا دسلتگاه المال مجتمع میبا این کار، آن غنائم و خراجاِت یک سال در بیت

تلا بتواننلد بلود کردند و سهم مورد مطالبه آنها هم باید بیش از عموم ملردم ملیجور همراه شده بودند، سهم خود را مطالبه می
شد و به صورت طبقلاتی توزیلع محقق می« تجمع ثروت»های زندگی پادشاهان ایران و روم را بدست بیاورند. پ  باید هزینه

گشت تا اموال زیادی به اشراف و رؤسای قبایلی که با رایزنی آنهلا حکوملت را از امیرالملؤمنین )ع( غصل  کلرده بودنلد، می
شد، سهمی که مورد انتظار اهالی باشلگاه قلدرت بلود حاصلل لمال سریع و بالسویه تقسیم میاپرداخت نمایند. ولی اگر بیت

خلیلل ملن رسلول »گسلترده فرملود: )ع( به حکومت رسید، در برخورد با این غنلائم و املوال شد. لذا وقتی امیرالمومنیننمی
د که پرداخت اموال را تلا یلک سلال بعلد بله کرد ولی رأی عمر بن خطاب این بو)ص( هیچ چیزی را برای فردا ذخیره نمیخدا

عطایلا و « سلاالنه»بر این اساس، حضلرت نظلام توزیلع  1دهم.تاخیر بیندازد. اما من همان کار خلیلم رسول خدا را انجام می
ر فرمود بله نحلوی کله دالمال را به صورت مساوی وجمعه به جمعه تقسیم میتبدیل کرد و بیت« هفتگی»ها را به توزیع خراج
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فرمود: تلو در روز قیاملت شلهادت خواند و میالمال را آب و جارو کرده و در آن دو رکعت نماز مینهایت محل نگهداری بیت
 ... من خازن مال و متمرکز کننده ثروت نیستم. 1المال مسلمین را در تو حب  نکردم جمع شود و باقی بماندبده که من بیت

للو سللک »کننلد: )ع( چه می کردند؟ معاویه کاری کرد که در توصیف او نقلل ملینینخلفای قبل و بعد از امیرالمؤماما  
اگر معاویه راهی غیر از بذل و بخشش بیت المال انجام ملی داد، او را از بلین ملی« بالناس غیر سبیل البذل الختطف اختطافا

المال بین نزدیکلان و ثروت و بذل غیرعادالنه بیتبردند زیرا فساد و ظالم و نقض سنت پیامبر توسط او آشکار بود. اما با تمرکز 
حامیان و چابلوسان حکومتش، مردم را رام کرد. یعنی برای اینکه بتواند همه معیارهای خالفت الهلی را از بلین ببلرد و اخلالق 

ن دوران حتلی فرزنلدان سلطنت و پادشاهی را به راه بیاندازد، نیاز به پول و اموال بسیاری داشت چون به عنوان مثال، اکثر بزرگلا
کرد عهدی یزید مخالف بودند. لذا باید به نحوی مخالفان را راضی میامیه و والیتعمر و ابوبکر، با حکومت موروثی در بنی

طلور نمونله نقلل ها را راه انداخت. بهو به همین دلیل به دنبال جمع مال و تامین منابع بود و در همین راستا خرید و فروش ُبت
کله نبلیفرستاد تا با فروش آنها بله کفلار، پلول در بیلاورد. در حلالیهای بزر  مسی را با کشتی به بالد هند میاو بت شده که

کرد تا چیزی از مظهر جاهلیلت بلاقی نمانلد. همچنلین های تاریخ را زیر زمین دفن میترین بتترین و گراناکرم)ص( قدیمی
که ظاهرًا حضرت ابراهیم)ع( تا درآورد و آن را به پرداخت پول مشروط کرد، در حالیمعاویه اقامت در مکه را از حالت رایگان 

چندین فرسخ زمین اطراف مکه را خریده بود و امیرالمؤمنین)ع( در زمان خالفت خلود دسلتور داده بلود کسلی حلق نلدارد از 
 حاجیان بیت الله الحرام پولی برای اجاره محل و سکونت در مکه بگیرد. 

نفاق از طریق این ساختارهای اجتماعی لل یعنی تمرکز ثروت و توزیع ناعادالنه به نفع یک قشر خاص لل بلود کله  پ  ائمه
)ع( را اطهلارتوانستند روابط اجتماعی یک امت را به سمت دنیاپرستی جل  کنند و این امر زمینه غص  خالفت و قتلل ائمله

را دنیاپرستی یک مفهوم کلی و ذهنلی نیسلت، بلکله بلا ایلن سلاختارها و ای است. زیها کارهای خیلی پیچیدهفراهم کرد. این
گفتند مردم به جمع اموال و می رفتارها خواص و عوام را در بستر و شرایط مادی پرورش دادند به نحوی که امثال احنف بن قی 

کنند که بخواهند چنین کارهایی انجلام ها را جمع نمیاند اما خاندان علی)ع( پولتقسیم ناعادالنه آن توسط حکام عادت کرده
دهند و لذا شکست خواهند خورد و ما آنها را همراهی نخواهیم کرد. در واقع آنچه مانع نصرت اباعبداللله)ع( شلد و شلهادت 

های مادی قلدرت و ثلروت و خواست با اخالق پادشاهی و سلطنت ایران و روم و قط ایشان را رقم زد، این بود که ایشان نمی
اکرم)ص( بر ضد این اخالق قیام کرده بود، وللی فتنله منلافقین ایلن بلود کله ها کار کند. اساسًا نبیختارهای دنیاپرستانه آنسا

های مادی آن دوران اکرم)ص( را با تأویل و تحریف دین از بین ببرند و ساختارهای جدید و کفرآمیِز تمدنساختارهای الهی نبی
الحسین)ع( فقط برای ابالغ نماز و روزه و حلج و حجلاب ی جریان دهند. بنابراین اباعبداللهرا در میان امت و حکومت اسالم
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ی و... قیام نکرد، بلکه در مقابل معادالت قدرت و فرهنگ و ثروت مادی بپاخاسته و به همین دلیلل اسلت کله قیلامش گسلتره
 رفًا به تبلیغ احکام فردی تنزل داد.)ع( را صراین نباید عظمت قیام سیدالشهداءتاریخ را پوشانده است. بناب

)عج( نامهشود؟ اگر امام زمان)عج( میکه مانع یاری نمودن به امام زمانحال امروزه چه ساختارهای اقتصادی وجود دارد 
 )ع( به احنف بن قی  را برای ما نوشت و فرمود به کمک من بیایید، چه ساختارهای اقتصادیای مانند نامه اباعبدالله الحسین

آلود زمان شود که جامعه شیعه برای یاری حضرت سرعت کافی را نداشته باشد؟البته ملت ایران همچون جامعه نفاقباعث می
)ع( نشلان داده و بیلتسال گذشته وفاداری خود را به اسلالم و اهلل 40)ع( عمل نکرده است، بلکه در این بدالله الحسیناباع

ها با صبر و مقاومت و اهدای بیش از دویست هزار شهید، پرچم اسلالم ها و تحریمرغم تمام تهدیدات و فشارها و چالشعلی
را در مقابل جاهلیت و کفر ُمدرن به اهتزار در آورده است. اما ورود و پذیرش ساختارهای اقتصادی ملادی بله نظلام اسلالمی، 

رای جامعه ایمانی این ساختارها را افشلا عصر)عج( شده است. باید بمانع از همراهی و آمادگی کافی برای ظهور حضرت ولی
چطور توسط ساختارهای اقتصادی کفار شکل گرفته است. البته تمرکز ثروت و توزیع غیرعادالنه « تمرکز ثروت»کرد که امروزه 

شده کله  ها باعثهای علمی آن را تئوریزه کرده و همین پیچیدگیتری پیدا کرده و انبوهی از استداللساختارهای بسیار پیچیده
ن طور که مفاسد و مظالم محمدرضاشاه و حامیان او برای خیلی از مردم ملؤممظالم و مفاسد این ساختارها افشا نگردد. همان

گلاه شلدند کله ر یلم نیز واضح نبود و لذا حضرت امام )ره( در قدم اول نهضت خود ابتدا مظالم پهلوی را افشا کلرد و ملردم آ
مسلمان را به دست کفار و ملحدین قرار داده است. البته افشای مظالم یک فلرد و ر یلم او  پهلوی چطور تمام مقدورات کشور

تر از بیان و افشا مظالم ساختارهای اقتصادی موجود و جریان تمرکز ثروت و توزیع ناعادالنه در آن است. به هملین دلیلل ساده
گرایلی و جریلان اخلالق رذیلله در بشلر پرستی و مادیاست که بسیاری مردم و  خیلی از روشنفکران به شکایت از شدت پول

 توانند ریشه و منشأ آن را تحلیل و افشا نمایند.پردازند اما  نمیمدرن می

که درک عملکلرد آنهلا بلرای برخلی برای تشریح این ساختارهای اقتصادی شاید بهتر باشد ابتدائًا از آنها نام ببریم و لو این 
العالجی مبتال شود و اشکال است مانند کسی که به بیماری نادر و صع . اما این نوع برخورد بیاقشار سخت یا نامفهوم باشد

کند، برای او نامأنوس بوده و مفهوم روشنی در ذهنش ایجلاد نملیوقتی پزشک نام بیماری و اسم داروهای جدید آن را ذکر می
خرید آن از داروخانه فراهم شود و بتواند خلود را درملان کنلد.  کند تا امکانشود ولی با این وجود، اسم آن داروها را حفظ می

کند بلکه با چند بار تکرار، آن را حفظ کرده و به خریلد آن یعنی نه تنها به دلیل طرح اصطالح نامأنوس، به پزشک اعتراض نمی
دهد و منلافع عملوم در جام میکند. ساختارهای اقتصادی که امروزه تجمع و تمرکز ثروت را به سود یک قشر خاص اناقدام می

به وجود آمده است. این سه « های توسعهبرنامه»، «هابانک»، «هاشرکت»شود، از رابطه وثیق بین مقابل آن قشر خاص ذبح می
شلوند و تملام مقلدورات جامعله جهلانی را در خلدمت یلک مقوله به صورت کامال علمی به یکدیگر متصل و هماهنگ ملی
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، یک شخصیت و هویت مستقل «سرمایه»است. امروزه « سرمایه»دهند؛ آن شخصیت، ید قرار میموجودیت و شخصیت جد
های توسعه، به یک موجود زنلده و ارگلانیزِم ای و جهانی پیدا کرده و از طریق شرکت و بانک و برنامهدر سطح اجتماعی، منطقه

هایی به این ساختارها وارد شده )کله ی، بحمدالله ضربهحاکم بر جوامع تبدیل شده است. گرچه در ایران بعد از انقالب اسالم
در مباحث آینده اجماال به آن اشاره خواهد شد( اما اصل ساختارهای اقتصادی جهانی کفر به دلیل غفلت جامعه علمی کشور 

شدن مردم از نظام های اقتصادی و خطر جدادر حوزه و دانشگاه وارد حیات اجتماعی ما نیز شده است. اما با افزایش ناهنجاری
اسالمی وقت آن رسیده که جامعه مؤمنین بدانند اینها چگونه با تمرکز ثروت و تجمع اموال، جامعه بشری را به سجده در مقابل 

 کنند.پرستی دچار میو به سرمایه پول

ملورد املوال و کنند. سپ  تعیین مدیریت شرکت کله در ، اشخاص با پول خود سهام شرکت را خریداری می«شرکت»در  
درصلد سلهام شلرکت را دارا  51گیرد کله مالکیلت کند در اختیار کسانی قرار میگیری میاستراتژی و تولیدات شرکت تصمیم

شلود و تفکیلک ملی« مالکیلت»از « ملدیریت»درصد دیگر، اختیار مدیریت ندارند. یعنلی در شلرکت،  49هستند و مالکیِن 
درصد، نسبت به نحوه  49گیری نسبت به مال خود ندارند بلکه هر کدام از مالکین این بسیاری از مالکین اختیار و حق تصمیم

شان به نحو دیگری برخورد شود، باید سهم خود را بفروشلند و از ایلن مدیریت شرکت رضایت نداشته باشند و بخواهند با مال
ای که وارد باید آن را به دیگری بفروشند تا سرمایه توانند پول خود را پ  بگیرند و بروند بلکهشرکت خارج شوند. در واقع نمی

هلا شرکت شده خارج نشود بلکه مالک آن تغییر کند. پ  باید پول در شرکت باقی بماند تا مجتمع و متمرکز شود و لذا شرکت
داران گفتله سلهامکنند. به تمام سلول اولیه برای تمرکز سرمایه هستند و یک شخصیت مستقل از مالک، برای سرمایه ایجاد می

پسلندید سلهم خلود را نیز شخصیتی مستقل از مالک دارد. اگر این شلرایط را نملی« سرمایه»شما مالک هستید اما »شود: می
پل  سلرمایه بلا تکیله بله یلک سلسلله تعلاریف و قلوانین و «. ای که در اینجا جمع شده است باقی بماندبفروشید تا سرمایه

شود و منزلت او از مالکین نیز باالتر ملی رود. یعنلی سلرمایه، هماننلد ز مالک تبدیل میمجوزات، به یک شخصیت مستقل ا
شود اما با ابزارهایی پیچیده. هر شرکتی که این رویه و چارچوب را نپذیرد خوانین و روسای قبائل به یک قدرت مطلق تبدیل می

کند و لذا هلر نلوع های دولتی به آن اختصاص پیدا نمیوامشود اما طبق قانون، امکانات و تسهیالت و گرچه با آن برخورد نمی
 مشارکت اقتصادِی دیگری که تجمع سرمایه را رعایت نکند، در عمل منزوی یا نابود خواهد شد. 

حال آیا اسالم چنین تجمع ثروتی را می پذیرد؟ حکم فقهی شرکت چیست؟ در احکام اسالمی، هر مالکی کله سلهمی در 
یک از شرکاء حق تصلرف درصد(  اگر با نحوه تصرف دیگر شرکاء در اموال شرکت، مخالف باشد، هیچشرکت باشد )ولو یک 

هلا در اموال را نخواهد داشت و در صورت تصرف، شرعًا غاص  است. اقتضای عملی این حکم اسالمی این اسلت کله پلول
بیشتری در شرکت مشارکت کنند، احتملال  مجتمع نشود. زیرا بر اساس احکام شرعی شرکت، هر چه برای جل  سرمایه افراد
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های جزیی و کلی یک شرکت بیشتر خواهلد شلد و ضلری  موافقلت ها و برنامهمخالفت با تصمیم اکثریت در مورد استراتژی
شود. اساسًا اقتصاد در جامعه اسالمی نباید ها کاهش خواهد یافت که بدون این موافقت نیز غص  محقق میهمگانی با برنامه

گرایانه اسلت مرکز پول و ایجاد شخصیت مستقل برای سرمایه شکل بگیرد بلکه با تجمع و تمرکز انگیزه های دینی و آخرتبا ت
بلاره در ادامله مباحلث ذکلر خواهدشلد( املا در آید )که توضیحات بیشتری در اینکه اقتصاد جامعه اسالمی به حرکت در می

هلای هلا فعالیلتداری برای تمرکز ثروت است. البته کار شرکتظام سرمایهساختارهای اقتصادی جهان، شرکت، سلول اولیه ن
 است.« کاال»تولیدی و توزیعی در موضوع 

گیلرد؛ صلورت ملی« هلابانلک»نیز وجود دارد که در « جمعا لألموال»اما در ساختارهای اقتصادِی مدرن، نوعی دیگر از  
هلا ها برای تسهیل در معامالت خود باید به بانلکپول است و شرکت هاموضوع کار شرکت ها کاال است اما موضوع کار بانک

کند و با یلک سلوم ایلن پلول، عملیلات ها و مردم را نگهداری میمتصل شوند چرا که بانک مرکز پول است. بانک پول شرکت
دهد که با خرید و د قرار میدهد، یک سوم دیگر آن را برای تجارت پولی خورا انجام می هاروزانه دریافت و پرداخت به مشتری

کنلد؛ یعنلی از ی آن را دریافت ملیدهد وبهرهفروش ارز و اسناد اعتباری و... درآمد داشته باشد و با یک سوم دیگر آن، وام می
 آورد تا پول و سرمایه در سطحی باالتر شخصیت مستقل و حاکم برخود پول، بدون اینکه لزومًا تبدیل به کاال شود، پول در می

شلود، اقتصاد پیدا کند. البته پرداخت وام توسط بانک صرفا به مصارف افراد مانند ازدواج، خودرو، مسلکن و... منحصلر نملی
کله بلا هلا بله جلای ایلندهد. در واقع بانکها و موضوعات معین و خاص و سودآور وام میبلکه بانک با رصد خود، به پرو ه

های کالن، ر معرض ریسک شکست فعالیت اقتصادی افراد قرار دهند، با پرداخت وامهای ُخرد، سرمایه خود را دپرداخت وام
هلای خلود، از سلویی مشلاغل و کسل  و گیرند. یعنی با نظام وامتعیین شرایط حاکم بر ریسک اقتصادی را خود به دست می

از طرف دیگر، مشاغل و کسل  و  دهد وکند و رشد میکارهایی را که خدمتگذار خوبی برای رشد سرمایه هستند، تقویت می
کند. در واقلع ملدیرعامل شلرکتی کله کارها و خط تولیدهایی را که خدمتگزار خوبی برای سود سرمایه نیستند، ورشکست می

نتواند سودآوری شرکت خود را دائما افزایش دهد باید ورشکست شود و مدیرعاملی موفق است که خدمتگذار سلرمایه و سلود 
سلاالری را بلا پرسلتی و سلرمایهلذا بانک، هم مرکز تجمع پول است و هم با این ساختار، شکل دیگری از پلولافزا باشد. دائم

کند و با تکیه به پولی که از اموال مردم مجتمع کرده، هویلت مسلتقل سلرمایه و قشلر بر یک جامعه حاکم می« ربا»محوریت 
پرستی و دنیاطلبی جامعه و شیوع اخالق رذیله ها و منابر، علت پولیکند. گرچه در سخنراندارای آن را بر سایر مردم حاکم می
شود و صحیح است که نف  اماره نقش مهمی در انحراف انسان دارد املا ایلن سلاختارهای به هوای نف  اشخاص ارجاع می

دست هم دهند و یک بهتکنند تا هوای نف  افراد دسای هموار و آسفالته ایجاد میاجتماعی در بخش اقتصاد هستند که جاده
 جمعی و با سرعت نور به حرکت در بیایند و به سمت دنیا و شهوات آن بتازند.هویت جمعی ایجاد کنند و به صورت دسته
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هلای اقتصلادی بله ها و بانک مرکزی با آمارهلا و تحلیللشود که بانکسطح سوم این ساختارهای اقتصادی، وقتی معنا می
تمام مقدورات ملی اعم از نیروی انسانی و منابع طبیعی و بیت المال و مجوزها و قوانین و تسهیالت را کنند تا دولت توصیه می

در « هلای توسلعهبرنامله»هایی تخصیص دهد تا سودآوری سرمایه روز افزون شود. این روند پیچیده بلا طراحلی به چه بخش
به « محوری سرمایههای توسعهبرنامه»تی و مغز اداره کشور را خورد؛ یعنی دستگاه محاسباهای برنامه و بودجه رقم میسازمان

توسط کفر ُمدرن، خیلی خطرناک و پیچیده تر از آن کاری است که معاویه « جمعا لألموال»با این توضیحات،  1گیرد.دست می
آنها را بر محور ملدیریت و همه  کشور دنیا را تحت تسلط خود درآورده 200کردند. به همین علت است که و یزید ملعون می

 اند.خود هماهنگ کرده

اما باید توجه داشت که این « مگر مجال  عزای حسینی، محل آموزش مباحث اقتصادی است؟»ممکن است تصور شود 
یک بحث صرفا اقتصادی نیست بلکه بحث یاری امام زمان )عج( و تشخیص موانع آن در این دوران است که باعلث شلده بله 

خته شود. یعنی اگر روشن شد که در زمان اباعبدالله)ع( ساختارهای اقتصادی چه نقش مهمی در غربت املام و این بحث پردا
عصلر)عج( و اند امروز هم باید روشن شود که چه موانعی در مقابل جامعه شیعه برای یاری حضرت ولیشهادت ایشان داشته
د دارد. امروز نیز همین ساختارهای اقتصادی ملدرن اسلت کله بله ریخته سیدالشهدا)ع( جامعه وجوناحقگرفتن انتقام خون به

شود و اگر ور شده و باعث فاصله گرفتن مردم از نظام اسالمی میطلبانه انقالب و امنیت معیشت مردم حملهشعارهای عدالت
بار جهانی و جاهلیلت ملدرن توان در مقابل کفر و استکمردم از نظام اسالمی و کارآمدی آن ناامید شوند و فاصله بگیرند، نمی

 عصر)عج( را مطرح کرد. سازی برای حکومت جهانی حضرت ولیایستاد و ادعای زمینه

خواهنلد انلد کله ملیاند و نشلان دادهالبته ملت ایران به ندای حق طلبی حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری لبیک گفته 
خواهنلد. حضلرت املام)ره( و ه و پرچم اباعبدالله الحسین)ع( و اسالم میدنیاپرست نباشند. یعنی دنیا و زندگی را نیز زیر سای

گذاری به حضرت ولی عصر )عج( بخواهیم. در این صورت الله به ما یاد دادند که دنیا را برای خدمتحفظهمقام معظم رهبری
اما مترفین و مسلتکبرین ملدرن، کلاری شود و امور مربوط به آخرت، بزر  و پیچیده. امور مربوط به دنیا، باید کوچک و ساده 

فرهنلگ تبلدیل اند که دنیا و لذت مادی و رفاه روزافزون برای تمام مردم جهان اصل باشد و تمام مذاه  و ادیان بله خلردهکرده
هلای شرکت، بانلک و برنامله»داری و فرهنگ توسعه مادی به عنوان محور قرار گیرد. این کار با ساختاِر شوند و فرهنگ سرمایه

های مکتبی و حاکمیت یک قشر خاص به پرست و دوری آنها از آرمانهای پولگیرد که بستر پرورش انسانصورت می« توسعه
 کند.را نهادینه می« جمعا لألمواِل »بر سرنوشت جامعه است و فرهنِگ « دارسرمایه»نام 

                                                           
هلای شلرکت، بانلک و برنامله»از طریق رابطه بلین « ارگانیزم اجتماعی»به یک « سرمایه». البته توضیحات فوق تنها بحثی اجمالی پیرامون تبدیل 1

ملدل »الهاشمی در این موضوع با عنلوان الله عالمه حسینیتوانند به جلسات پژوهشی مرحوم آیتن مهم میمندان به تفصیل ایبود و عالقه« توسعه
 مراجعه نمایند.« های کالن اقتصادیتنظیم سیاست
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تواند با آن کار کند و به دنبلال سلود و ت و میالبته روشن است که در فرهنگ دین، هر ک  سرمایه مشروع دارد محترم اس
درآمد خود باشد اما بحث ما بر سر این افراد نیست بلکه موضوع بحث پیرامون احکام حکومتی و روش اداره حکومت اسلت. 
 در احکام فردی، کار با سرمایه و دستیابی به سود آن در صورت مراعات دیگر احکام هیچ اشکالی ندارد وللی حکوملت دینلی

دارها بر ملت باشد و این قشر بتوانند تمام منلابع طبیعلی و تواند ساختارهایی را بپذیرد که نتیجه آن، حاکمیت قشر سرمایهنمی
ها را به نفع خود سوق دهند و بر ُگرده بشلریت سلوار شلوند.  یعنلی خلدای نیروی انسانی و تسهیالت و مجوزات و تخصیص

شان، سایر مقلدورات را نیلز بله خلود ضلمیمه کننلد و بلر ت یک قشر به خاطر پولدار بودنمتعال به هیچ عنوان اجازه نداده اس
عصلر)ع( سرنوشت امت اسالمی حاکم شوند و ساحت مقدس خدای متعال و انبیا و اوصیای الهی و نواب عام حضرت وللی

ادراکلات »قتصادی جهان تحت عنلواِن منزه است از این که چنین چیزی را برای امت دینی بپسندند! اما متأسفانه ساختارهای ا
، مورد پذیرش مسؤولین و نخبگان علمی و دینی ما قرار گرفته و در نتیجه اخلالق ملادی و مفاسلد و «عقالیی و تجارب بشری

های بادآورده که مقام معظم رهبری چنلدین سلال قبلل بلدان گیری ثروتفاصله طبقاتی در کشور ظهور پیدا کرده است. شکل
نیز ناشی از همین خطر و پذیرش این ساختارها و عدم تالش برای طراحی ساختارهای متناس  با فرهنگ دین و  1دهشدار دادن

 های مکت  است.آرمان

بخلش خصوصلی در ایلران »ها کله رغم طرح و تکرار این شکایت از همه تریبونشود که علیبا این توضیحات روشن می 
، اتفاقا این امر نه تنها یک نقطله ضلعف نیسلت بلکله دسلتاورد بلزر  جمهلوری «قوی نیست و سهم کوچکی از اقتصاد دارد

سلاالری و محلوری و سلرمایهها با اخالق سلرمایهها و تراستاسالمی این است که نگذاشته بخش خصوصی به معنای کارتل
)ره( و مقلام معظلم تمرکز ثروت در این کشور شکل بگیرد و بر مقدرات سیاسی و فرهنگی کشور مسلط شلود. حضلرت املام

های علمیه احکام حکومتی ملورد پشلتیبانی علملی قلرار که با استنباط احکام حکومتی توسط حوزهالله بدون اینحفظهرهبری
السالم را فهمیدند و سلعی کردنلد تلا علیهمبیتهای دین، عمق رفتار اهلبگیرند و با تکیه به اخالص خود و فهم از قدر متیقن

ساالر ضربه بزنند تا این ساختارها به صورت کامل در مملکلت جلاری نشلود. للذا به این ساختارهای سرمایهدرحّد توان خود 
داِر متدین و مؤمن و خّیر بخش خصوصی )به معنایی که مطرح شد( در ایران قدرت آنچنانی پیدا نکرده است. البته افراد سرمایه

                                                           
فلراد زرنلگ ای عمل نشود کله برخلی اتمتع قشرهای مختلف مردم از امکانات مشارکت در امور باید متعادل باشد و بگونه». مقام معظم رهبری: 1

هلا، برخلیحتی با استفاده از قوانین بتوانند در سایه مسأله مشارکت در امور، ثروتهای بادآورده جمع کنند. الزمه وجود ثروتهلای کلالن و بلادآورده 
ی از قوت بصیرت اگر دستگاه قضای. »8/6/1375«. شوداستمرار فقر و محرومیت برخی قشرهاست و تا وقتی این وضع ادامه یابد فقر ریشه کن نمی

و قدرت قبض و بسط الزم برخوردار نباشد، حرکت اساسی، مهم و عمده سازندگی در کشور که یک پدیده با ارزش است بله نتلایج سلویی منتهلی 
ه هلیچ حلدی از آید که بهای بادآورده و دارای امکانات فراوان به وجود میهای برخوردار از ثروتخواهد شد و در نتیجه آن، طبقه جدیدی از انسان

آوری ثروت و استفاده از پول و امکانات عمومی و یا به ظلاهر شخصلی را یکلی از بالهلای حدود شرع و قانون پایبند نخواهد بود... اینجان  جمع
 .76دیدار مسؤوالن عالی قضایی تیرماه «. دانم که باید با آن مقابله کرداصلی و اساسی کشور در حال حاضر می
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اره کنند و آن را به سودآوری برسانند و زمینه رشد و توسلعه آن را فلراهم خواهند یک شرکت را اددر کشور زیادند ولی وقتی می
داری و ها ملتلزم شلوند و بله عنلوان سللولی بلرای نظلام سلرمایهبیاورند، ناچارند به اخالق مدیریت متداول جهانی در شرکت

 سودپرستی قرار بگیرند. 

کنلیم، ی عللم بحلث ملیکنیم، دربارهی اقتصاد بحث میارهاگر درب»فرماید: لذا مقام معظم رهبری با نگاه عمیق خود می
کنیم، هدف این است که معلوم باشد ما برای مقطع بیست ی اخالق و معرفت بحث میکنیم، دربارهی فّناوری بحث میدرباره

صلورت ادی باشد وللو بلهخواهیم که در آن رونق اقتصادی و رفاه اقتصخواهیم... ]آیا[ ایرانی میجور ایرانی را میسال بعد چه
خلواهیم وابسلته باشلیم و از لحلاا سیاسلی ی به دیگران؟ البّته چنین چیزی امکان هم ندارد... حاال فرض کنید ما ملیوابسته

های ثروت از قبیل آنچه در آمریکا ]وجود دارد[ للل والبینیم... کشوری با حاکمّیت اشرافی، با قّلهمشکلی در وابسته بودن نمی
خلواهیم؟ در جلور چیلزی ملیی کثیری؛ کشوری با این خصوصلّیات و ایلنایرانی لل در مقابل فقر و محرومّیت عّده استریت

میرد؛ این ها کسی نمیمیرند؛ خ  از گرما که در خانهای از گرما میشود، عّدهامریکا طبق همین اخبار آشکار، هوا که گرم می
آمریکا -خانمانی. در کشوری با آن ثروت میرند این یعنی بیسرما کسان زیادی می شود ازخانمانی، یا وقتی سرما مییعنی بی

مانی و فقر و های بدبختی و نابساها دّرههایی وجود دارد و در کنار این قّلهاین معنایش این است که قّله -کشور ثروتمندی است
 .1«محرومّیت وجود دارد

محور، بخش خصوصی بلا اخلالق های کارشناسِی غربی و سرمایهل توصیهپ  به برکت هوشیاری رهبران انقالب در مقاب
تمرکز سرمایه و انحصار و سلطه بر مقدرات کشور، در کشور ما شکل نگرفته است. اما اگر این ساختارهای غربی را به درستی 

ی متلداول کله دارای نشناسیم و به سوی شکستن آنها و طراحی ساختارهای الهی اقتصادی حرکلت نکنلیم، هملان سلاختارها
تعریف علمی و استاندارد کمی برای همه موضوعات اقتصاد خرد و کالن هستند، ما را به سمت خود خواهند برد و به مسئوالن 

ای جز تمرکز ثروت نداریم رسند که برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم، چارهریزان به این نتیجه میو برنامه
ن راه، گفتمان انقالب و ادبیات امام و رهبری است که باید به نحوی تغییر کند! براین اساس، کارشناسان اقتصادی میو مانع ای

گیرد و ارزش پول ملی افلت پیلدا کلرده و و سرمایه بهم بریزد، کارخانه و تولید ملی رونق نمی گویند: اگر ساختار تمرکز ثروت
گردد. . لذا مجبوریم با همین مدل، کشور را آباد و ثروتمند کنلیم. گرچله روبرو میمعیشت و اشتغال مردم با مشکالت جدی 

                                                           
 .29/3/1395ها، معظم رهبری در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه . بیانات مقام1
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ای نیز در فقیر باقی بمانند. اولین گام برای اصالحات اقتصادی نیز ایلن اسلت کله بپلذیریم اکثلر تصلمیمات انقلالب در عده
 «. 1جلوگیری از حاکمیت بخش خصوصی بر مقدورات کشور، غلط بوده است

هلا و ضلربهح این مباحث نباید باعث ترس و ناامیدی در بین مؤمنین بشود. زیرا با شناخت صحیح از این چلالشالبته طر
توان با تکیه به ادبیات وحی، انگیزه های دینی را برای تولید ثروت سلاماندهی شود، میهایی که بر پیکره نظام اسالمی وارد می

گرایانله. های آخلرتدوران غص  خالفت، باالترین تولید ثروت را داشتند اما با انگیزهکرد. به طور نمونه، امیرالمؤمنین)ع( در 
در تاریخ آمده است چهل هزار دینار طال فقط درآمد یک سال ایشان بود. از طرفی ایشان کمترین سطح مصرف را نیز داشتند؛ 

های دینِی ملت ایران بر محور وقلف )بلا ز انگیزهکردند. لذا تمرککاشتند و سپ  همه را وقف میکردند، نخل میچاه حفر می
گیری کارتللتواند ثروت انبوهی تولید کند که در انحصار یک قشر قرار نگیرد و موج  شکلتغییر وضع موجود در اوقاف( می

و دانشگاه، تولید  اند و مرتبا از نخبگان حوزهها نشود. رهبران نظام نیز همواره بر شعار عدالت علوی پافشاری کردهها و تراست
های توسعه، ضلرورت در برنامه خواهند. به طور نمونه با تاکید بر بار ارزشیها و ساختارهای متناس  با این شعار را میبرنامه
هایی که ادبیات انقالب در عرصه مدیریت کشور . پ  گرچه با ضربه2اندرا مطرح کرده« الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»تولید 

شود، املا در ادامله ایلن راه نلورانی گیری الهی نظام حفظ میکند و به این صورت، جهترهای اقتصادی کفر وارد میبه ساختا
                                                           

با پیروزی انقالب اسالمی... تغییلری کله صلورت گرفلت : »...22/6/96های اقتصاد ایران؛ . به طور نمونه روایت دکتر مسعود نیلی از ابرچالش1
شد علدم توجله بله ه به درستی در عملکرد دولتهای گذشته شناسایی میدر واقع نقصانی ک«. عدالت»اضافه شدن مفهومی بود به رفتار دولت به نام 

بدین معنا که تا پیش از انقالب اسالمی، دولت فاقد کارکردی عادالنه بوده و نیاز بود که عدالت به مبانی رفتاری دولت اضافه شود. املا  عدالت بود.
فراگیرتلر شلدن »بلکه به معنی « باز توزیع»ت و بر اساس آن، عدالت نه به معنی نکته اصلی تعریف خاصی بود که از این مفهوم مبنای کار قرار گرف

ها و وظایف بسیار گسترده و هزینه بر ایجاد شد که اساسًا توجهی به محدودیت منابع نداشلت. ...بلا تعریف شد. در نتیجه دولتی با رسالت« توزیع
مالحظله منلابع طبیعلی )آب، در کشور وجود داشته، عمدتًا ناشی از مصلرف بلی شود رفاهی کهتداوم مسیر طی شده ظرف چند دهه، مالحظه می

های بازنشستگی( بوده است. به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از رفاه ایجاد شده در گذشته و حلال، ها و صندوقانر ی و ...( و منابع مالی )بانک
به بیان کّمی، اکنون تولیلد ناخلالص  شد و نه رفاه حاصل از درآمدهای جاری اقتصاد.های آینده و شاید مردم چند سال نزدیک آینده بامتعلق به نسل

برابر آن سال است! شلکافی کله  1.7است در حالیکه، مصرف سرانه ما اکنون حدود  1355درصد این میزان در سال  70داخلی سرانه کشور حدود 
گیلریم آن اسلت کله ایلن ابرچالشلها، نتیجله و حاصلل ... نتیجه مهمی که میهای مالی و طبیعی کشور جبران شده است. .از محل مصرف دارایی

در نتیجه گام نخست به  گیری بر ما تحمیل نکرده است.ایم و کسی از بیرون نظام تصمیمهایی بودهاند که در طول زمان خودمان اتخاذ کردهسیاست
 .«گذشته است ل، پذیرفتن اشتباهاتهای صحیح در جهت حل مسائمنظور اعمال سیاست

ه کلار ببلریم. عللت ایلن اسلت کله را ب« توسعه»ی را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمدًا نخواستیم کلمه« پیشرفت»ی کلمه». مقام معظم رهبری: 2
 .10/9/1389« موافق نیسلتیمی توسعه، یك بار ارزشی و معنائی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیانًا ما با آن التزامات همراه نیستیم، مهکل
ی به مفهوم رایج غربی تداعی بشود. امروز توسعه، در اصطالحات سیاسی و جهانی و بین الملللی حلرف گوئیم پیشرفت، نباید توسعهما وقتی می»

م چیلز دیگلری خلواهیکه ما ملی کنیم. پیشرفتیی به اصطالِح غربی را مطلقًا قبول نمییافتهی غربی شدن، یا توسعهرایجی است... لذا ما مجموعه
 .27/2/1388 «است
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های جامعه از جمله حوزه و دانشگاه باید به سمت طراحی ساختارهای جایگزین حرکت کنند و مردم نیز با مطالبله دیگر بخش
انقالب اسالمی بازخواست نمایند. در غیر این صورت، بله وفلای عهلد در قبلال خود دائمًا آنها را نسبت به پشتیبانی علمی از 

سازی برای ظهور حضرت حجت)ع( چه معنایی خواهد داشت؟! پ  فهم و عمل به انتقام خون اباعبدالله الحسین)ع( و زمینه
ی هنگلی، اقتصلادی کفلر و پذیرنلدهیابد که شکننده ساختارهای سیاسلی، فرپیام قیام اباعبدالله الحسین)ع( در امتی تبلور می

ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادِی الهی باشد. چرا که روشن شد اباعبدالله الحسین )ع( نیلز درگیلر هملین سلاختارهای 
مادی بود و همین ساختارها بودند که آن غربت را برای ایشان رقم زد و عظمت قیام حضرت نیز شکستن این ساختارهای مادی 

 .تر از این سطح تعریف کندیخ است و شیعه آن حضرت نیز نباید شأن خود را پاییندر طول تار


