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 تعالیباسمه

 ساختارهای اجتماعیِ قاتل امام)ع(؛

 1ساختارهای اجتماعیِ برانداز نظام

 

 مبحث یازدهم:

 و اشراف کردنهمراه برای نفاق ائمه دستگاه در المالبیت طبقاتی توزیع: )ع(امام قاتل اقتصادی ساختارهای

 جور حاکمیت با رؤسا

 با داریسرمایه نظام در «طبقاتی مصرفِ و توزیع تولید، الگوی» درگیری: نظام برانداز اقتصادی ساختارهای

 ملی پول ارزش مداوم کاهش اصلی عامل اسالمی، جمهوری در «انقالبی عدالت»

 

 شب یازدهم محرم     االسالم و المسلمین محمدصادق حیدریحجت

 

کنی؛  ایاارا  اشتر نخعیی نلیم مییکتاب شریف الغارات روایتی را از گفتگوی حضرت امیرالمؤمنین )ع( با جناب مالک 
کنن؛ و او به ان؛، با مالک اشتر گفتگو می)ع( درباره وضعیت مردم که ایشان را راا کرده و به دور معاویه جمع ش؛هامیرالمؤمنین

ای الناس یا امیرالمومنین انا قاتلنا اام البصرة باام الکوفة و اام الشام باام البصرة و اام الکوفة و ر»کن؛: حضرت عرض می
واح؛ و ق؛ اختلفوا بع؛ و تعادوا و ضعفت النیة و قم الع؛د و انت تاخذام بالع؛ل و تعمم فیهم بالحق و تنصیف الوضییع مین 
الشریف فلیس للشریف عن؛ک فضم منزلة فضجت طائفة ممن معک من الحق اذ عموا به و اغتموا من الع؛ل اذ صیاروا فییه و 

و الشرف فتاقت انفس الناس الی ال؛نیا و قم من لیس لل؛نیا بصاحب و اکثرام یجتوی الحق  راوا صنائع معاویة عن؛ اام الغناء
و یشتری الباطم و یوثر ال؛نیا فان تبذل المال یا امییر المیومنین تمیم الییک اعنیاج الرجیال و تصیفو نصییحتهم و ی یتخل  

گونیه توصییف کنی؛: در ابتی؛ای امیرالمؤمنین)ع( را ایینش؛ن مردم از دور خواا؛ علت پراکن؛هگویا مالک اشتر می 2«ودام...

                                                           
بییت)ع( واقیع در شیهر و در م ج؛ اام 1397و ایئت گفتمان انلالب اسالمی در محرم « ح ینیه ان؛یشه». این مباحث با امکاری و مشارکت 1

 به نشانی ذیم مراجعه کنی؛:« بله، سروش و ایتا»رسان دریافت صوت و متن کامم مباحث به پیاممل؛س قم مطرح ش؛ه است. جهت 
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ن زمان مردم امه یا امیرالمؤمنین! ما با مردم بصره با تکیه به نیروی مردم کوفه و با مردم شام با تکیه به نیروی مردم بصره و کوفه پیکار کردیم. در آ. »2
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اا تضعیف ش؛ و تع؛اد طرف؛اران شیما کیااش خالفت شما، مردم اتحادی را بر محور شما شکم داده بودن؛ اما به ت؛ریج نیت
از قوی و شریف اا بر اساس ع؛الت برخورد کردی؛ و به ملتضای حق در میانشان عمم نمودی؛. حق را پی؛ا کرد، زیرا شما با آن

دادی؛. یعنی در نزد شما، صاحبان شرف ماّدی و ااالی ثروت و ق؛رت در ملای ه گرفتی؛ و به ضعیف و صاحب ثروت و ق؛رت 
با ضعفا و م تضعفین فضیلتی ن؛اشتن؛. لذا بعضی از ک انی که با شما امراه بودن؛، بر ض؛ حیق موضیع گرفتنی؛ و از تحلیق 

ان؛وه ش؛ن؛. زیرا این افراد در زمان خلفای گذشیته ییک منزلیت اجتمیاعی پیی؛ا کیرده بودنی؛ و  ع؛الت، دچار ناراحتی و غم و
اا را با ضعفا م اوی کردی؛. امین اا را باال برده بود. اما شما بر اساس ساختاراای اجتماعی الهی آنساختاراای اجتماعی آن

ااش یاب؛ و به سمت معاویه برون؛. در آن سو، معاویه تمام اا ضعیف گردد و تع؛ادشان در حمایت از شما کامر باعث ش؛ نیت
داد. در واقیع فشیار اای خود را به سمت اام شرف و ق؛رت و ثروت و شوکت میادی سیوج اا و احتراما؛ایا و عطایا و تجلیم

است که شخصیت  ی آن زمان، به ق؛ری سنگین و زیادساختاراای اقتصادی مادی و ساختاراای اقتصادی قاتم امام بر جامعه
فان تبذل المیال ییا امیرالمیؤمنین تمیم الییک اعنیاج »)ع( عرض کرد: تر نیز در ادامه به امیرالمؤمنینبزرگواری مانن؛ مالک اش

اگر شما نیز مثم معاویه این اموال بیت المال را بذل و بخشش کنی؛، میم و توجه و رغبت مردم به سیمت شیما برمیی« الرجال
ای شکم گرفت و براساس آن روابط اجتماعی دنیاطلبانه بر مردم حاکم ش؛ و ی اجتماعی مادی در جامعهگردد. وقتی ساختاراا

اایی قرار داد، حرکت الهی ب یار سخت خواا؛ ش؛ و لذا این فشاراا بر مالک بن؛یاا و ج؛ولمردم و نخبگان را در یک کانال
 1آورد.ان میکن؛ و چنان پیشنهادی را به میاشتر نیز بالن به اثر می

درام داد، زن عرب گفت:  25امچنین دو زن )یکی عرب و یکی عجم( خ؛مت حضرت آم؛ن؛ و ایشان به ار یک از آنها 
المال در بیت»چرا سهم من که عرب ا تم با سهم آن زن که عجم است، م اوی پرداخت کردی؟! حضرت )ع( پاسخ دادن؛: 

                                                                                                                                                                                           
سیتانی و آن صیاحب سیرمایه را بیر آن فروماییه برتیری نمایی و حق فرومایه از صیاحب سیرمایه مییکنی و به حق عمم میع؛الت بازخواست می

ای از آنان که با تو بودن؛، این شیوه برنتافتنی؛ و از اینکیه پنجیه عی؛الت تیو گریبانشیان را ای طایفهمه به حق و ع؛الت رفتار کردهدای. چون با انمی
داران و اشراف است. نفوس مردم به دنیا مشتاج اسیت و در مییان میردم دوسیت؛اران دنییا گرفت غمگین ش؛ن؛. اما بخششهای معاویه امه به مالمی

ت. بیشترین مردم حق را ناخوش دارن؛ و باطم در کامشان شیرین آی؛ و دنیا را بر ار چیز برتری دان؛.اگر تو نیز دست به بذل مال گشیایی، ان؛ك نی 
 .37، ص 1ترجمه الغارات، جل؛ «. مردم در برابر تو سر فرود آرن؛ و از روی ص؛ج و صفا خیر خواه تو شون؛ و خالصانه دوستی ورزن؛...

اما ما ذکرت من سییرتنا »ؤمنین)ع( در جواب به این توصیف مردم و توصیه مالک اشتر مطالب مفصلی فرمود که ااّم آن عبارت است از: . امیرالم1
اّنا ناع الرجال فبالع؛ل فاّن الله یلول: من عمم صالحا  فلنف ه... و انا من ان اکون ملّصرا  فیما ذکرت اخوف... و اّما ما ذکرت من بذل االموال و اصط

گویی سیره عادالنه ما باعث فرار آنان ش؛ه است، این فرمان خ؛ا و خواست اوست ... تیازه ال ی عنا ان نؤتی امرأ  من الفیئ اکثر من حله ... اینکه می
دانی که مین نمییمیمن از این جهت ترسناکم که به ع؛الت کامم عمم نکرده باشم... و اما اینکه از بیت المال ببخشم و با شخصیتها معامله کنم، 

 .72، ص1الغارات، ج«. توانم به ار کس بیش از آنچه حق اوست ب؛ام...
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در واقع با توزیع م اوی عطا و رزج، دیگر رؤسای قبایم و اشراف،  1«بینم.نمی فرقی میان فرزن؛ان اسماعیم و فرزن؛ان اسحاج
خواست آن زن؛گی و آن نوع رفاه ق؛رت خری؛ الگوی مصرف ایران و روم را نخواان؛ داشت و امام نیز به عنوان حاکم الهی نمی

ای بیرای ر زن؛گی شود و دنیا تنها ب تر و زمینیهگرایی محودنیاپرستانه، محور زن؛گی امت اسالمی قرار بگیرد  بلکه بای؛ آخرت
رو، در تاریخ آم؛ه با اینکه سه بار پشت سر ام عطایای ب یاری را حضرت بین مردم تل یم کرده بود اما اینآخرت قرار گیرد. از

را نییز بیه افیت ق یمت وقتی دوباره از اصفهان اموال زیادی آم؛، امه این عطایا را توزیع کرد. حتی یک دانه نان باقی مانی؛ه 
اایی از سیم و زر جمیع شی؛ه بیود، حضیرت م اوی تل یم کرد و به افت ق مت شهر کوفه )اسباع( عطا فرمود. یا وقتی کپه

مردم را از دور آن پراکن؛ه کرد و میان امه تل یم نمود و خودش دست خالی برگشت، قنبر )غالم امیرالمیؤمنین( روزی عیرض 
رس؛، لذا من مل؛اری از آن را به خانیه آوردم ، حضیرت فرمیود: کنی؛ و چیزی به خودتان نمیل یم میکرد شما تمام اموال را ت

سپس با شمشیر آن اموال را به چن؛ ق مت تل یم کرد و دوباره بین مردم توزییع نمیود. زییرا «. آتش بزرگی به خانه من آوردی»
 کز ثروت برای اشراف و بزرگان تأمین کن؛.قرار نی ت آن سطح از زن؛گی مرفه ایران و روم از طریق تمر

اعط اذه االموال و فّضم ایوالء اششیراف مین »گوین؛: طور جمعی از اصحاب امیرالمؤمنین)ع( نیز به حضرت میامین 
این امیوال را بیر اشیراف بیبخش و امیان کیار قبلیی و روابیط اجتمیاعی گذشیته و  2«العرب و اللریش علی الموالی و العجم

اقتصادی دنیاپرستانه طبلاتی را دوباره زن؛ه کن و شوکت و تجلیم را به اعراب و قریشیان برگردان و آنهیا را برابیر بیا ساختاراای 
عجم و موالی قرار ن؛ه. پس ساختاراای اقتصادِی غاصب خالفت و قاتم امیرالمؤمنین)ع( و امام ح ین)ع(، ع؛الت را بر نمی

کرد. فاصله طبلاتی بر مبنای فرانگ قومیت. زیرا برای امیراه کیردن رؤسیای ری میتافت بلکه بر فرانگ فاصله طبلاتی پافشا
ش؛ تا آنان ام افراد قبائم خود را ی که فرمانبری مطلق ن بت به رئیس اشراف و قبایم بای؛ پول زیادی به این قشر خاص داده می

المال را به صورت عادالنه تل یم کنن؛، تمرکز ثیروت تخواستن؛ بیقبیله خود داشتن؛ ی با حکومت امراه کنن؛. بنابراین اگر می
توان تن؛ اموال عظیمی در اختیار رؤسای قبائم و اشراف قرار دان؛ تا عموم مردم و اعضای قبائیم ش؛ و در نتیجه نمیایجاد نمی

بیرای دسیتیابی بیه زنی؛گی میی و امیوال زییاد را را با اینها امراه کنن؛. در مباحث گذشته بیان ش؛ که رؤسای قبائم نیز این پول
خواستن؛ که در پادشاای ایران و روم بود. زیرا منافلین و اام دنیا با فتوحات اسالمی این الگوی مصرف را در جامعیه اسیالمی 

بازی با لذات دنیا و کنارگذاشتن آخرت، یک اای سنگینی داشت. بنابراین عشقآورده بودن؛ که طبیعتا الگوی گرانی بود و ازینه
شی؛. وقتیی شیکوه و عظمیت میادی امر نظری و ذانی نبود، بلکه این امر، در الگوی مصرف پادشاای ایران و روم خالصه می

طیور نمونیه وقتیی اای خود را نیز به امین شکم معماری کنن؛. یا بیهخواستن؛ خانهدی؛ن؛، میقصراای َاکاسره و قیاصره را می
اای قصراای پادشااان ایرانی بنا کردن؛. این سطح از رفاِه اای آن را مانن؛ ستونونخواستن؛ م ج؛ی را در کوفه ب ازن؛ ستمی

                                                           
 .70. امان، ص1
 .75، ص1. الغارات، ج2
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آوری داشت و این، بیا رفیاه معلیولی کیه میورد تاییی؛ اای سرساموار با دنیا ازینهبازی دیوانهحّ؛ و مرز و جنون آمیز و عشقبی
 فرانگ دین است، فاصله ب یاری دارد.

دنبال رفع نیازاای فطری به صورت عادی است تا توانایی انجام واایف دینی داشته باش؛ کیه ایین در رفاه معلول، ان ان به 
نو بهتحلق است. اما وقتی به جای نیازاای فطری، نیازاای کاذب اجتماعی به صورت نوامر، ساده و آسان و با قیمت پایین قابم

اای ب یار گیران اای مضاعف و گوناگون پی؛ا کرد، ازینهاه، جلوهش؛ن و تنوع زن؛گی دنبال ش؛ و لذت و رفتولی؛ ش؛ و پیچی؛ه
منی؛ شی؛ن؛ و را به دنبال خواا؛ داشت. این نوع زن؛گی را در ملابم چشم م لمین قراردادن؛ و در ابت؛ا نیز ائمه نفاج از آن بهیره

ایت کنن؛. زمانی کیه آنها نیز از حاکمیت حمسپس زمینه نیم به آن را در اختیار رؤسای قبائم و اشراف قرار دادن؛ به این بها که 
«.  کینمالمیال تل ییم میی)ص( به صورت م اوی بیتاکرمنبیمن بر اساس سنت »)ع( به حکومت رسی؛ فرمود امیرالمؤمنین

 المیال رابازی کن؛، آزاد است اما حاکم اسالمی وایفه ن؛ارد کیه بییتاگر فردی مایم بود تا با ثروت شخصی خود با دنیا عشق
خرج متنوع کردن و تزیین زن؛گی مادی کن؛. وایفه ولی خ؛ا و امام م لمین این است که دنیا را به تبع دین قرار داده و مردم را با 

)زیارت ناحیه مل؛سه( خ؛ایا من را از دنیا دور کن و بترسان « َأْوِحیْشنیي ِمَن الیُ؛ْنیا َو آِنْ یییني ِبااْلِخیییَرةِ »آخرت مأنوس کن؛: 
)ع( این کار را انجام داد، امان دنیاپرستان که در ابت؛ا با ایشیان بیعیت کردنی؛ از مأنوسم گردان. لذا وقتی امام علیا آخرت و ب

از آن طرف معاویه مهن؛سی اخالج مادی و ساختاراای آن «. ضجت طائفه ممن معک علی الحق»اطراف حضرت فرار کردن؛ 
بیا تمرکیز ثیروت « صارت صنائع معاوییه عنی؛ اایم الغنیی و الشیرف»کرد: میشناخت و آن را تش؛ی؛ را در جامعه خوب می

اای ب یاری را به اام غنی و شرف اختصاص دا؛ و فاصله طبلاتی را حفظ و احیا و تش؛ی؛ کن؛. در واقع ترکییب توان ت پول
کفیار اییران و روم، تل ییم ساختاراای سیاسِی قومیت و سلطنت با ساختاراای اقتصادی بر محور دنیاپرستی در سطح زن؛گی 

)ع( الح یین)ع( و اباعب؛اللهربت و شهادت امیرالمؤمنینساز غتابی؛ و این ساختاراا بودن؛ که زمینهالمال را برنمیم اوی بیت
 ش؛ن؛. 

بیرای )ع( را تنها گذاشتن؛، به معنای این نی ت که تالش میردم اطهارشود مردم به علت دنیاپرستی، ائمهپس اینکه گفته می
)ع( نیازاای فطری معلول و متعیادل میردم را رش والیت بود  زیرا امیرالمؤمنینب؛ست آوردن آب و نان عمال  در تعارض با پذی

کرد. ولی آن زن؛گی اشرافی ایران و روم که در ملابم دی؛گان امه آم؛ه بود، نیازاای ج؛ی؛ و کاذبی برای میردم ایجیاد تأمین می
ی دنییازده و پیذیرفت. در چنیین جامعیهن در حاکمیت الهی خود، تأمین آن برای مردم و رؤسا را نمییکرده بود که امیرالمؤمنی

المال ام در ایامی که حکومت و بیت )ع( معلوم می شود، آناطهاراای ائمهاا و انفاجی ثروت است که عظمت بخششدیوانه
ثروت برای رسی؛ن به باالترین سطح زن؛گی و شهوات ج؛ی؛ بودن؛، کردن ای که امه دنبال جمعاا نبود. در جامعهدر اختیار آن

ح؛ و حصر حضرات معصومین)ع( به فلرا و م تضعفینی که زیر چرخ این نظام طبلیاتی قیرار داشیتن؛، در انفاج و بخشش بی
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لذا در روایتی آم؛ه که کرد. بودِن اخالج تمرکز ثروت را رسوا و افشا میشک ت و باطمحلیلت روابط اقتصادی آن جامعه را می
الح ین)ع( به نحوی بود که از عظمت و بزرگی آن، یک یهودی م لمان ش؛. یعنی این اای حضرت اباعب؛اللهیکی از بخشش

شک یت کیه پرستی و حفظ و تمرکز ثروت، به نحوی ساختاراا و عادات و ارتکازات میادی را مییاا در آن فضای پولبخشش
ای بر عه؛ه داشیت کیه توانیایی پرداخیت آن را ش؛ن؛. یا نلم ش؛ه شخصی دیهعظمت آن منفعم میحتی کفار یهودی در برابر 

ن؛اشت و به م؛ینه آم؛ تا از طریلی مبلغ دیه را تأمین کن؛. به او گفتن؛ نزد اباعب؛الله الح ین)ع( برو. حضرت را در بازار یافت و 
این در بازار ا تم که کمترین نیازاای خانه خود را نیز ن؛ارم  مشکم خود را عرض کرد. حضرت در پاسخ فرمود: من به خاطر

ای به من ارث رسی؛ه که در اطراف م؛ینه است و این روزاا ایام برداشت محصیول آن اسیت. خواام تهیه کنم، اما مزرعهو می
اوج زای؛ و دوری از دنییا و  ی مرا نزد م ئول مزرعه ببر و تمام محصول آن را بردار و دینت را ت ویه کن. خود حضیرت درنامه

بخشی؛. پیس فشار اقتصادی برای تأمین نفله ضروری منزل است، ولی محصول یک سال مزرعه خود را به چنین شخصی میی
اا را به وصف فردی سخاوت و یا ترحم و کمک به فلرا مح؛ود کرد، بلکه این رفتاراا سیاختاراای اقتصیادی نبای؛ این بخشش

المیال را ای ب؛ون این که بیتداد ع؛هکشی؛ و نشان میر تمرکز ثروت و فاصله طبلاتی بود، به چالش میآن دوران را که بر محو
دان؛ و در ملابم حاکمیت جور کیه بیشیترین منیابع میالی را در اا به فلرا را انجام میدر اختیار داشته باشن؛، باالترین بخشش

 گذارد. نصیب میدا؛ و عموم را بیف؛ایان و چاپلوسان اختصاص میاختیار دارد، آن را به رؤسا و اشراف و جان

اما امروز جامعه شیعه با چه ساختاراای اقتصادی مواجه است که نظام اسالمی و شعار ع؛الت علوِی رابران انلالب را بیه 
یز فرمود که مردم مشکالت را آورد؟ ملام معظم رابری ناای گ ترده، مردم را به ستوه در میکش؛ و با ایجاد تبعیضچالش می
چه ساختاراای اقتصادی ا ت که در جامعه شیعه تبعیض ایجیاد میی کنی؛؟ البتیه  1ان؛.کنن؛ اما از تبعیض ناراحتتحمم می
توانن؛ با امان روش و سیاختاراای کفیار و منیافلین صی؛ر اسیالم، انلالبیی کیه در آن رابیران و میردم بیا اخیالج امروز نمی

تر ش؛ه که تی؛ابیر ان؛، دنیاپرست کنن؛. بلکه امروزه ساختاراای دنیاپرست کردن جوامع، ب یار پیچی؛همأنوس امیرالمؤمنین)ع(
افرادی مانن؛ معاویه و یزی؛ در ملابم آن ب یار حلیر است. در واقع امروزه نه تصمیمات یک فرد بلکه این معادالت علم اقتصاِد 

عنوان یک امر منطلی و حتی ضیروری بیرای کن؛ و آن را بهف طبلاتی را تئوریزه میداری است که اختالمتناسب با نظام سرمایه
فرمای؛ آن خطری که نظیام دا؛. متناسب با امین واقعیت است که ملام معظم رابری نیز میگیران جلوه میم ئوالن و تصمیم

                                                           
حرف مردم شکایت از ف اد است، شکایت از تبعیض است  این حرف مردم است. مردم خیلی از مشکالت را تحمیم میی». ملام معظم رابری: 1

کنن؛. شکایت مردم از ف اد و از تبعیض است که بای؛ م ئولین ی چیه م یئولین پ ن؛ن؛، ِشکوه دارن؛، شکایت میبعیض را نمیکنن؛، البته ف اد را، ت
بیانات در دی؛ار فرمانی؛اان و کارکنیان نییروی ایوایی «. ی ملننه ی به طور ِج؛ دنبال کنن؛ی قضائیه، چه م ئولین قوهی مجریه، چه م ئولین قوهقّوه

 .19/11/1396ارتش، 
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ریزان دستگاه محاسباتی م ئولین و برنامه. روشن است که 1اسالمی با آن مواجه است، تغییر دستگاه محاسباتی م ئولین است
گیرد. این معادالت علمی قائم است ب؛ون اخیتالف اای کارشناسی شکم میگیران از طریق معادالت علمی و بحثو تصمیم

توان یک ملت را برای کار و فعالیت اقتصادی برانگیخت و رکن انگیزش اجتماعی برای تالش اقتصیادی، فاصیله طبلاتی، نمی
گفتن؛ اگر فاصله طبلاتی در بیت المال ایجاد نشود، مردم برای رسی؛ن به سطح طور که در زمان معاویه میتی است. امانطبلا

کیه نوی ین؛ه آن از اسیاتی؛ برج یته « بهای نابرابری»شون؛. حتی در کتاب زن؛گی رؤسای قبائم واب ته به رزج و عطای ما نمی
داری امریکا انتلیاد مییطبلاتی ب یار در نظام سرمایهاست و از تبعیض ش؛ی؛ و فاصله ی جایزه نوبماقتصادی آمریکا و دارن؛ه

 «ش؛ی؛ باش؛! ،ق؛ر و به ان؛ازه فعلیفاصله طبلاتی ضروری است اما نبای؛ این»شود کن؛، تصریح می

 37سالیانه ح؛ودا   تولی؛ی شاغم در بخش آمریکایی م؛یریت جهانی دارد، کارگران طور نمونه، در کشورآمریکا که ادعایبه 
، اای آمریکیاییشیرکت در می؛یر اجراییی برتیرپانص؛  ولی حلوج ؛گیرنحلوج می( 2015)به طور متوسط در سال  ازار دالر

در ملای ه با حلوج کارگر آمریکایی است که بیشترین حلوج را در  ، تازهاین فاصله ش؛ی؛ 2برابر حلوج این کارگران است. 340
کنن؛، در ح؛ یک وع؛ه غذای گرم ییا روزانیه میان کارگران جهان دارد. اما حلوج برخی کارگرانی که در چین یا ان؛ کارگری می

جهیانی ی کیه می؛یریت آن  ص؛م حلوج روزانه کارگر امریکایی( است! یعنی اگر فاصله طبلیاتی در نظیامح؛ود یک دالر )یک
اای امریکایی با کارگر چینی م؛عای کشوراایی امچون امریکاست ی مورد مالحظه قرار گیرد، فاصله حلوج م؛یرعامم شرکت

کنن؛ و ما نییز گونه کار میگوین؛ امه دنیا اینانگارانه میوچهار ازار برابر است! متأسفانه برخی در این میان سادهو ان؛ی، سی
که اگر ن بت به این ساختاراای اقتصادی جهانی و معادالت علمیی تولیی؛ ثیروت ح اسییت گونه باشیم. غافم از اینینبای؛ ا

کنی؛ و شیعار من؛ در جامعه جریان پی؛ا مییقطعا تبعیض و ف اد نظام ،اای جامعه کنیمریزین؛اشته باشیم و آنها را وارد برنامه
انی؛ و در که مردم ایران با شعار ع؛الت علوی مأنوس ا یتن؛ و بیرای آن انلیالب کیرده گیرد. در حالیع؛الت در انزوا قرار می

شود  بلکیه ایین گیرن؛. پس نبای؛ تصور کرد فاصله طبلاتی، بوسیله یک یا دو م ئول انجام میملابم تبعیض ش؛ی؛ا  موضع می
توانن؛ کم گرفته است. آنها معتل؛ن؛ تمام مردم نمیداری شنظام طبلاتی، از احکام علم اقتصاد است که متناسب با نظام سرمایه

بر است داری ایجاد کرده را به دست بیاورن؛ چون این نوع زن؛گی ب یار گران و ازینهواری که نظام سرمایهافزون و دیوانهرفاِه روز
حیّ؛ از رفیاه، حاصیم شیود. در واقیع ایین داری مح وب مییو لذا مصرف طبلاتی، یک امر قهری و ضروری در نظام سرمایه

                                                           
 ؛  گیاای سرنوشیت ان یان را ته؛یی؛کنیترین خطراا است  گاای حیات ان ان را ته؛ی؛ میی غلط، یکی از بزرگمحاسبه». ملام معظم رابری: 1

محاسیباتی او ی ان یان تحیت تیأثیر دسیتگاه ی او اسیت، و ارادهی ارادهاای ان ان، تحت سرپنجهکن؛  چون توان ان ان، نیروی ان ان، تواناییمی
ی تواناییوقت نیرواای ان ان، امهرود که خطا است  آنگیرد و در جهتی میی ان ان تصمیمی میاست  اگر دستگاه محاسباتی ب؛ کار کرد، اراده

 .16/4/1393بیانات در دی؛ار م ئوالن نظام، «. افت؛  این آن چیزی است که بای؛ مراقب آن باشی؛اای ان ان در این جهِت خطا به کار می
 .  در سایت آی تی ایراناای کارگری آمریکاترین مجموعه اتحادیهبزرگAFL-CIO  از سوی بر اساس تحلیم منتشر ش؛ه .2
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آیی؛ و اساسیا  منیابع در انبوای از تحلیلات و تکنولوژی و علم و سرمایه و کارخانه است و لذا قیمت تمام ش؛ه آن گران در می
جهان به ق؛ری نی ت که این سطح از رفاِه گران قیمت را حتی به تمام مردم کشور خود ب؛ان؛، چه برس؛ بیه کشیوراای دیگیر 

میلیون نفری آن محتاج کوپن غذا ا یتن؛. بنیابراین فاصیله طبلیاتی در  300میلیون نفر از جمیعت  40یکا جهان! لذا در آمر
 الگوی مصرف بر اساس ساختاراای اقتصادی موجود، امری قهری است.

اسیت. توضییح تر، فاصله طبلاتی در الگوی تولی؛ و بالتبع آن، الگوی درآم؛ تر و خطرناکتر و پیچی؛هاز آن باالتر و عجیب
اای کارخانه ش؛ه و قطعی محاسبه شود و سپس ازینهبه صورت تضمین« سود سرمایه»که در فرآین؛ تولی؛ کاال، از ابت؛ا بای؛ آن

پذیر بودن کاال در بازاراای جهانی و رقبای بیینو ماشین آالت و تحلیق و توسعه آن نیز مشخ  گردد و از سویی برای رقابت
گیردد. تعیین میی« مزد کارگر»آن گران تمام شود و لذا در آخرین مرحله و بع؛ از محاسبه تمام موارد قبم،  المللی، نبای؛ قیمت

گیرد. روشن است که این نظام طبلاتی در الگیوی قرار می« سود سرمایه»لذا ان ان و ارزش و کرامت او، در الگوی تولی؛ تابع 
خیواه ملیت اییران در تعیارض و مطالبات رابران انلالب و وج؛ان ع؛التاای انلالب اسالمی تولی؛ و مصرف درآم؛ با ارزش

در واقع دنیاپرسیتی در الگیوی تولیی؛ متی؛اول در جهیان،  1کن؛.تاب؛ و با آن ملابله میاست و جامعه انلالبی ایران آن را بر نمی
لا یاب؛ که این امر نیز از طریق خیط تولیی؛ و کن؛ که به ایچ سطحی از رفاه قناعت نشود و بلکه دائما  بهینه و ارتزمانی جلوه می

اای سینگین و نجیومی گذاریدستیابی است. در این صورت، تولی؛ محتاج به سرمایهقیمت قابماای پیچی؛ه و گرانتکنولوژی
 ابتی؛ائا  گذاران شود. لذا برای تعیین قیمت کاالاا نصیب سرمایهگذاریآوری از این سرمایهاست که بای؛ سود سرشار و سرسام

شیود و پیس از محاسیبه گذاران جذاب و برانگیزانن؛ه باش؛ و به صورت قطعی معین مییسود سرمایه به نحوی که برای سرمایه
اای پرداختی بابت ابزار و امکانات و مواد اولیه و در مالحظه الزامات قیمت رقابتی، تیازه دسیتمزد و حیق سود سرمایه و ازینه

اقتصادی بزرگ آمریکا و دیگر  گردد. نتیجه این فرآین؛ این است که ص؛اا و ازاران پروژهوامم تعیین میکارگر به تبع امه این ع
شون؛ نیروی کار کشور خود را بیا ان؛ازی شود  زیرا این کشوراا حاضر میاای توسعه در کشوراایی مانن؛ ان؛ و چین راهقطب
داران دنییا بفروشین؛. بنیابراین مبنیای غیذای گیرم در روز( بیه سیرمایهترین قیمت )مثم ازینه ییک وعی؛ه ترین و خفیفارزان

اسیت. لیذا در ریشیه و « سرمایه»در ملابم « ان ان»استان؛ارداا و ساختاراای اقتصادی امروز جهان، فاصله طبلاتی و تحلیر 
انگاری و ب؛ون درک عمییق از  همبنای این ساختاراا، تبعیض و ناع؛التی و حرص با ملیاس ج؛ی؛ وجود دارد و برخی نیز با ساد

                                                           
شیود. از ابتی؛ای انلیالب اا براساس ع؛الت تنظییم مییکنم که در جمهوری اسالمی، سیاستمن این را صریحا  عرض می». ملام معظم رابری: 1

تا امیشه نیز امین خواا؛ بود. ا؛ف جمهوری اسالمی، تأمین ع؛الت در جامعه است. مبادا ک انی در گوشه و کنار کشور پی؛ا  امین بوده است و
اای تولیِ؛ ثروت برخوردار شون؛  دیگران ای از انواع و اق ام راهشون؛ و تصور کنن؛ که ا؛ف ما عبارت است از افزایش حجم ثروت مادی! یعنی ع؛ه

ن؛گی کردن؛، کردن؛! ما ام دلمان به این خوش باش؛ که سرانه متوسط کشور را از فالن مل؛ار به دو برابر، یا تولی؛ کم کشیور را از فیالن ام ار طور ز
 .۱۷/۱۰/۱۳۷۱«. ایم. ارگز چنین نی ت!میزان به فالن میزان رسان؛ه
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ی ُعلالیی دان ته و اسیتفاده از آن را بیرای جامعیه الذکر، این ساختاراا را نتیجه تجارب بشری و حاصم سیرهاای فوجواقعیت
در « محورییت آخیرت»بازی با دنیا به معنای نفی دانن؛. در حالی که این سطح از رفاه و عشقاشکال میاسالمی و انلالبی بی

خواان؛ لذات دنیوی ن؛گی فردی و اجتماعی بوده و تنها متناسب با ک انی است که امه اّم و غم آنها این دنیاست و فلط میز
و نظامیات  طلبانیه را نیازمنی؛ سیاختاراای بیزرگ و نظیممحور و شیهوترو، زن؛گی مادی و رفاهخود را مرتبا  ارتلا دان؛. ازاین

فرانیگ ب ین؛ه دانن؛ و برای امور مربوط به آخرت، به فعالیت فردی و ساده و در سطح خردهاای گ ترده میپیچی؛ه و مهن؛سی
شود. حرص یعنی در ارتباط است که مرتبا  در فرانگ دین در مذمت آن صحبت می« حرص»کنن؛. این نگاه، امان معنای می

ی و رفیاه و ابیزار آن کیردن زنی؛گارتلیا و پیچیی؛ه با دنیا و تعللات آن، به ایچ سطحی قانع نش؛ن، و پذیرش این معنیا، بهینیه و
 سیازی دیگیران()محروم الگیوی درآمی؛ و مصیرف کردِن طبلاتی به در نهایت اای سنگین خود،که به دلیم ازینه)تکنولوژی( 

 . شودمنجر می

ا به دنبیال تحلیق ایین اما انلالب اسالمی با مبنا قراردادن اسالم و ع؛الت علوی و رابری فلها و علمای اسالمی که حلیلت
« فاصیله طبلیاتی»قرار گرفته است  ساختاری کیه معتلی؛ اسیت بی؛ون  اا ا تن؛، عمال  در ملابم این ساختار اقتصادیآرمان

من؛ شکم داد. زیرا اگر در کشوری برخالف الگوی توان چرخه تولی؛ را به حرکت در آورد و الگوی مصرف را به نحو قاع؛هنمی
دستمزد کارگر دائما  افزایش یاب؛ تا براساس شعار ع؛الت، توان خری؛ مصارف ج؛ی؛ را داشته باشی؛، تولی؛کننی؛ه تولی؛ جهانی، 

کن؛ و در نتیجه، قیمت کاالی تولی؛ی ق؛رت رقابت در بازاراای داخلی نیز این افزایش دستمزد را مرتبا به قیمت کاال اضافه می
گذاری بر مبنای موجود، در چنین کشوری سودآور و جذاب نخواا؛ بود و با ری ک هکن؛ و تولی؛ و سرمایو خارجی را پی؛ا نمی

گذاری برای تولی؛ در کشور باال و ورشک تگی م؛اوم روبرو خواا؛ ش؛. دقیلا امین مطلب است که باعث ش؛ه انگیزه سرمایه
ران و م ئولین کشور و مطالبیه آن از طیرف انلالبی ایران ب یار پایین باش؛. یعنی طرح شعار ع؛الت الهی و اسالمی توسط راب

 مردم باعث ش؛ه برای اینکه کارگران و کارمن؛ان نیز بتوانن؛ به صورت عادالنه امانن؛ بلیه مردم، از کاالاای ج؛ی؛ و به روزش؛ه
ش داشیته باشی؛ کیه اا بر خالف قواع؛ اقتصادی و الگوی تولیِ؛ مت؛اول دنیا، مرتبیا افیزایاای آنمن؛ شون؛، حلوجو متنوع بهره

طور نمونه یک استاد بّنای ساختمان در اقتصاد ایران نبوده است. به« تولی؛ به روش مت؛اول»نتیجه آن چیزی جز به صرفه نبودِن 
تومن بود، یعنی حی؛ودا  سیه  40گرفت و قیمت یک کیلو گوشت در امان سال،تومن مزد می 15روزانه ح؛ودا  1350در سال 

توان ت یک کیلو گوشت بخرد. اما با انلالب اسالمی و ااتزاز پرچم ع؛الت علوی و مطالبه میردم و د تا میکرروز بای؛ کار می
ی خاصی ب؛ون تغییر 1397در سال  دستمزد امین بّنا نشینان،رابران انلالب و تصریح آنان مبنی بر ترجیح کوخ نشینان بر کاخ

توانی؛ ازار تومان است. یعنی با یک روز کار کردن می 60کیلو گوشت نیز  که ارازاررسی؛ه در حالی 120روزانه به  ،در کار او
 تأمین خواا؛ ش؛، نه از دو کیلو گوشت بخرد. این افزایش شش برابری مزد کارگر، قطعا از طریق باالرفتن قیمت تمام ش؛ه کاال

شود. زیرا از یک سو، ساختاراای لی؛ میلذا باعث غیررقابتی ش؛ن قیمت کاال و شک ت چرخه تو«. سود سرمایه»دِن ورپایین آ
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تولی؛ی مت؛اول را ی که مبتنی بر فاصله طبلاتی و حاکمیت سرمایه بر کارگر است ی وارد کشور کردیم و از سویی دیگر، به دنبال 
کشور ما طور که بیان ش؛، در تحلق ع؛الت اسالمی و علوی برای عموم مردم و کارگران و کارمن؛ان ا تیم. با این وصف امان

شیود، چیون سیودآوری بیاالیی یا داللی سرازیر می« توزیع»اا و نل؛ینگی به طرف گذاریتولی؛ به صرفه نی ت و اکثر سرمایه
گذاری در بخش تولی؛ به ش؛ت باال بوده و در بخش توزییع پیایین اسیت. ایین توضییحات دارد. یعنی در ایران ری ک سرمایه

ریختگیی وضیعیت ام؛اول در کشور انلالبی ایران و درگیری آن با آرمان ع؛الت و در نتیجه بهدرباره استفاده از الگوی تولی؛ مت
 تولی؛ در کشور بود.

جامعه بای؛ توجه داشت که در ساختاراای اقتصادی مت؛اول دنیا، رفاه ج؛ی؛ و روزافزون ب یار « الگوی مصرف»اما درباره 
ای نی ت که بتوانن؛ این نوع از رفاه را برای امه مردم خود اقشار مختلف به ان؛ازهگران است و لذا منابع کشوراا و ق؛رت خری؛ 
شود. یعنی گرچه امه مردم با مشاا؛ه انواع کاالاای ج؛ی؛ و کارآمی؛ « طبلاتی»تأمین نماین؛. پس بای؛ مصرف کاال و رفاه نیز 

من؛ شون؛ بلکه بیرای تحریک، از کاالاای ج؛ی؛ بهرهشون؛ اما حق ن؛ارن؛ متناسب با این سطح از دائما  تحری  و تحریک می
وجود دارد. دقیلا امانن؛ دوران خلفا در ص؛ر اسالم که نحیوه « ارضاء آن»و « نیاِز تولی؛ ش؛ه»اکثریت، یک فاصله دائمی میان 

. براین اساس بای؛ من؛ شودتوان ت از این سطح مصرف بهرهزن؛گی و مصرف پادشااان ایران و روم گران بود و لذا ارک ی نمی
اا توان این نوع مصرف را داشته باشن؛ و از ق؛رت مرکزی و ش؛ تا آنالمال به رؤسای قبائم داده میای از بیتعطایا و رزج ویژه

؛ و آیتر بشود گران در میتر و متکثرتر و ارتلا یافتهحاکمیت خلفا حمایت نماین؛. بنابراین اگر دنیا و زن؛گی در آن، ارروز متنوع
توانن؛ از این نوع زن؛گی و رفاه بهره ببرن؛. اما با انلالب اسیالمی و سیرنگونی نظیام پادشیاای و کیاخدر نتیجه عموم مردم نمی

کیی؛ وییژه ن یبت بیه لوی و اسالمی بر رفتار حضرت امامنشینان و حاکمیت اخالج ع )ره( و ملام معظم رابری در توجیه و تأ
نشین، مصارف عمیومی میردم ییی بیرخالف منطیق اقتصیادی ااِی کوخین و پابرانهمعیشت عموم مردم بالخصوص م تضعف
المال و درآم؛ نفت تأمین ش؛ و در نتیجه کاالاا یی حتی از طریق واردات یی با قیمیت مت؛اول دنیاپرستان جهان یی از طریق بیت

 م تضعف با مشکم ج؛ی مواجه نشود. مناسب در اختیار مردم قرار گرفت تا نیازاای ضروری مردم انلالبی و غالبا قشر

اا تغییر پی؛ا کرده است. به طیور نمونیه البته در زن؛گی امروز، معنای کاالاای ضروری و مورد نیاز و چگونگی مصرف آن 
ش؛ یا میردم قبم از انلالب در خیلی از مناطِق شهراای کوچک و اکثر روستااا نیازی به برج و محصوالت برقی اح اس نمی

کردن؛ و نه روزانه. و اساسا  بر مبنیای علیم اقتصیاد متی؛اول در دنییا ّ؛ مصرف برنج یا گوشت خود را مااانه تنظیم میشهراا ح
کنی؛. لیذا در منطیق متی؛اول ارکس به ان؛ازه سهم خود در تولی؛ کاالی صنعتی، حق مصرِف ایین نیوع از کاالایا را پیی؛ا میی

ی پایین است، درآم؛ی بیرای بهیرهافزودهاا به صورت سنتی و با ارزشزی آناقتصادی، ساکنان روستااا که دام؛اری و کشاور
من؛ی از کاالاا و خ؛مات صنعتی ن؛ارن؛ و به امین دلیم حق ن؛ارن؛ از این نوع کاالاا )مانن؛ شبکه بیرج و گیاز ییا یخچیال و 
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زدن آن به دلیم شعار الهی ع؛الت، بیا بهیماای برآم؛ه از شویی و...( استفاده کنن؛. ولی انلالب اسالمی و تمامی دولتلباس
شی؛ه در تر از قیمت تمیاممکانیزم عرضه و تلاضا حجم عظیمی از کاالاا و خ؛مات صنعتی را با پول نفت و قیمتی ب یار پایین

ی را داردا؛ و در نتیجه تا ح؛ود زیادی، الگیوی مصیرف طبلیاتِی متی؛اول در نظیام سیرمایهدسترس تمام مردم قرار داده و می
شهراا به سیطح شیهراا و سیطح رفیاه اای نهم و دام، استراتژی تعمیم رفاِه سطح کالنطور نمونه در دولتشک ته است. به

 اای دولت قرار گرفت. شهراا به روستا محور برنامه

میادِی  این تغییرات اساسی انلالب در الگوی تولی؛ و الگوی مصرف عموم مردم، برخالف قواع؛ و منطیق علیوم اقتصیادی
در ملابم دالر و دیگر ارزایای مرجیع دنییا و « افت ارزش پول ملی کشور»ساله،  40مت؛اول دنیا بوده است و نتیجه این رون؛ 

در کشیور اییران بیر اسیاس  1پایین آم؛ن ق؛رت خری؛ مردم به خاطر تورم و گرانی دائمی کاالااست. زییرا از ییک سیو، تولیی؛
به صرفه نبوده و از سویی براساس شیعار حیق و منطلیی عی؛الت، بیا در اختییار گذاشیتن  ساختاراای کفرآمیز اقتصادی دنیا،

تر و مصرف ار چیه کاالاای صنعتی برای عموم مردم، مصرف کشور از تولی؛ آن، باالتر رفته است. یعنی تولی؛ ار چه ضعیف
ن بت به مصرف ملیی اسیت. بیه عبیارت ش؛ی؛تر ش؛ه و این در حالی است که حفظ ارزش پول ملی واب ته به پیشتازی تولی؛ 

دیگر، ساختاراای اقتصادی مت؛اول در دنیا توان ته وضعیت اقتصادی کشوراای جهان را براساس نظام طبلاتی بهبود ببخش؛ و 
مشکالت تولی؛ی و اشتغال و تورم و گرانی را به صورت مادی و غیرعادالنه برای مردمی که در ملابم این مظالم خمیود بیوده و 

« شعار ع؛الت الهیی و علیوی»ان؛، برطرف کن؛. اما در ایراِن پس از انلالب، این ساختاراای مادی اقتصادی به یم آن ش؛هت ل
جانبه در کشور جریان پی؛ا نکن؛ و لذا درگیری این ساختاراا با شعار ع؛الت، ناانجیاریملی؛ ش؛ه تا مفاس؛ آن به صورت امه

؛ افت ارزش پول ملی، تورم و گرانی، به صیرفه نبیودن تولیی؛، بیکیاری و...( رقیم زده اای مختلف اقتصادی را در کشور )مانن
ایای کارشناسیی، است. یعنی چون انلالب اسالمی به صورت وج؛انی توجه داشته که تبعیت کامم از این ساختاراا و توصیه

« شعار عی؛الت»ختاراا را در ح؛ توان به شود، این سااای مکتبی میباعث ج؛ا ش؛ن مردم از انلالب اسالمی و انزوای آرمان
ملی؛ و مشروط کرده است. اما چون این دستاورد بزرگ انلالب در ملی؛کردن الگوی اقتصاد مت؛اول به شیعار عی؛الت، توسیط 

اا به تولی؛ ساختاراای اقتصادی متناسب با اسالم و ع؛الت علوی منجر نش؛ه است، در عمم و در اای علمیه و دانشگاهحوزه

                                                           
اد، تولی؛ نفت و میعانات گازی و دیگر منابع نی ت بلکه منظیور تبی؛یم ایین . البته بای؛ به این نکته نیز توجه داشت که منظور از تولی؛ در علم اقتص1

اای بزرگ گذاریاای برتر و سرمایهمواد اولیه به کاالاای متنوع وج؛ی؛ مصرفی تا ارزش افزوده به امراه داشته باش؛ که این امر، واب ته به تکنولوژی
اا خلیج فارس ب؛ون این که این معنا از تولی؛ را داشته باشن؛، ایچگاه ارزش پول ملی آنپس چرا بعضی از کشوراای حاشیه »است. اگر گفته شود: 

حّ؛ و ان؛ازه از ذخایر بزرگ نفتی خود و جمعیت کم کشورشان و کنتیرل و در پاسخ بای؛ گفت این کشوراا به خاطر مصرف بی« کن؛؟افت پی؛ا نمی
نمونه جمعیت کشور وسیع و بزرگ عرب تان با آن منابع  طورلی خود را ثابت نگه دارن؛. لذا بهان؛ ارزش پول مطبلاتی کردن مصرف عمومی، توان ته

میلیون نفر است اما طبق برخی آمار بیش از ده میلیون نفر از این جمعیت، کارگر خارجی بیوده کیه ب ییاری از  33عظیم نفتی و گازی خود، ح؛ود 
 کنن؛.درص؛ مردم آن زیر خط فلر زن؛گی می 39برن؛ و طبق برخی ادعااا، بیش از به سر می آنها در وضعیت بغرنجی از نظر حلوج و دستمزد
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داری در کشور خوب عمم کرده و نه شعار ع؛الت به درستی محلیق شی؛ه و باعیث ایرج و ول زمان، نه چرخه تولی؛ سرمایهط
مرج اقتصادی ش؛ه است. پس نبای؛ این ناانجاری و ارج و مرج اقتصادی را فلط به این دولت یا آن دولت ن بت داد بلکه طبق 

ارزش پول ملی در ملابم دالر افت داشته و فشاراای ش؛ی؛ی به قی؛رت خریی؛ اای گذشته آمار و وج؛ان مردم، در تمام دولت
 مردم وارد کرده است.

برای تمامی اقشار امراه ش؛ه ی مبالغ سنگینی « افزونرفاه روز»کردِن اای تحلق ع؛الت ی که با عمومیدر واقع تأمین ازینه
در حال ارتلا است و مرتب سبک زن؛گی ج؛ی؛ی از خیارج وارد کن؛. چون دائما سطح موجود از رفاه اا تحمیم میرا به دولت

کن؛، بالن به به شود و لذا رفاای که در دیگر کشوراا به صورت طبلاتی جریان پی؛ا میایران ش؛ه اما با شعار ع؛الت ترکیب می
کن؛ و تولیی؛ را در اپذیر میکن؛ و مصرف ملی را تش؛ی؛ و مهارنصورت غیرطبلاتی و در زن؛گی عموم مردم ایران جریان پی؛ا می

گذارد. پس جامعه مؤمنین بای؛ توجه داشته باشن؛ که مشکالت اقتصادی صرفا  بیه تخلفیات و حالتی ضعیف و نحیف باقی می
ای و مشکم اصلی وضیعیت فعلیی اقتصیاد گردد بلکه عامم ریشهاای بعضی از م ئولین و افراد باز نمیاا و تبعیضاختالس

سیاختاراای »اای ملت ایران و نظیام اسیالمی اسیت و لیذا بایی؛ آنهیا را اختاراای اقتصادی موجود با آرمانایران، درگیری س
نام گذاشت. گرچه شکی نی ت وجود ف اد و الم در ایر سیطحی، برازنی؛ه نظیام ملی؛س جمهیوری « اقتصادِی بران؛از نظام

در چهم سال گذشیته قطعیا « ع؛م توازن ارزی کشور»شود اما علت اصلی اسالمی نی ت و باعث نارضایتی مردم انلالبی می
اای کودکانه در ایین بیت)ع( بای؛ با کنار گذاشتن درکف اد و دزدی چن؛ م ئول و فرد نی ت و نیرواای انلالبی و محبین اام

دقیق خود از نخبگان گری درست و اای اقتصادی مت؛اول دنیاطلبان بپردازن؛ و سپس با مطالبهزمینه، به افشای ساختاراا و م؛ل
 و م ئولین کشور، زمینه برای حرکت به سمت تولی؛ ساختاراای الهی و عادالنه را مهیا کنن؛.

اا نیز بای؛ درک خود را ن بت به این ساختاراای اقتصادی عمیق کرده و مفاسی؛ اای علمیه و دانشگاهدر امین راستا حوزه
چطیور بیه دیین و دنییای آنهیا ضیربه ساختاراا با ع؛الت علوی ناسازگار است و  آن را به مردم منتلم کنن؛ تا مردم بفهمن؛ این

اما دچار غفلت شی؛ه« )ع( در کشور ما جریان ن؛اردع؛الت علی»گوین؛: کنن؛ و به مردم میای مرتب اعتراض میزن؛. ع؛همی
است که خیود، آنهیا را  تاراای اجتماعیان؛ و توجه به این م أله ن؛ارن؛ که مانع تحلق ع؛الت علوی در جامعه ما، امین ساخ

کنی؛ و ان؛ و البته این غفلت و آن اعتراض، ایچ کمکی بیه حیم م یأله نمییتحت عنوان سیره علال یا ادراکات علالیی پذیرفته
تصیادِی اا به ریشه امور بازنگردد و صرفا  به اخیتالس و تخلیف اقگریبیشتر به رفتاراای کودکانه شباات دارد. لذا اگر مطالبه

ایای الزم بیرای محاکمیه شیود امیا دادگیاهاایی برای چن؛ شیخ  مف ی؛ برگیزار مییبرخی افراد منحصر شود، گرچه دادگاه
کشی از نخبگانی که به اصالح این ساختاراای اقتصادی ی که منشأ اصلِی مشکالت جامعه شیعی و انلالبی ا تن؛ ی و ح اب

   ان؛، به حاشیه خواا؛ رفت.امور نپرداخته


