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 يخـانواده  و ايـران،  يشده مار و تار شاهنشاهيِ قايايب
 �عمـر  زمـان  در آنكـه  از پس اموي، يشده ذوب اشرافي

 پيـاده  خطر با نيز دومي و داد دست از را خود موجوديت اولي

 يخفته بخت آفتاب و بود مواجه ديوان سيستم نهايي شدن
 كـه  افتادند تالش به ديد،مي نزديك نهايي سقوط به را خود

 .كنند جلوگيري اميد يروزنه آخرين شدن بسته از
اي سـاده و  اين مطلب توضيح چنداني ندارد، فقط اشاره

كردن سيستم است از پيدا  كوتاه به اين مطلب، كه عبارت
 در سـال  عمـر تقريبـاً   حضرت كه آنچه طبق. ديوان نهايي

تمـام  : آخر عمر خود فرموده است، طرح ديوان اين بود كه
آن زمان موجـود بـود، بـه     اسالمي يجامعهدر آنچه را كه 

طور مساوي در بين تمام مسلمانان تقسيم شود. كه عبارت 
 فيهـا  دعأَ ال َأن هممـت  إِنّـي « :ايـن بـود   �حضرت عمر

فراءص ال و يضاءِإّلا ب ّمُتهينَ قَسالنّاس ب.« 
 و زرد هـيچ  اسـالمي،  سـرزمين  در كـه  است آن تصميم
 و طـال  يسـكه  :يعنـي  اسـت،  كنايه سفيد و زرد – سفيدي
 موجودي و ثروت تمام منظور و بود، زمان آن سكه كه نقره،

 آنها ينكها مگر گذارم،نمي باقي را ،-است بوده اسالمي عالم

 .كنم تقسيم مسلمانان بين در را
 مـورد  در بـود،  آن بر واقف �عمر حضرت كه تصميمي

 گرفته انجام و صورت وسيعي العادهفوق فعاليت و تالش آن

 ايجامعـه  اگـر  بـود.  مشكل تصميم اين كردن عملي و بود،

 كشـيده  آن دور بـه  مـرز  و باشد جغرافيايي محدوديت داراي

 افـراد  تعـداد  و خـود  سـرزمين  مسـاحت  بتواني و باشد، شده

 تا باشد، آساني كار است ممكن كني، محدود را خود جمعيت

 تعـداد  تـا  بكنـي  تالش و بكشي زحمت آن براي سالي چند

 دسـت  بـه  را جامعـه  آن درآمـد  و ثـروت  و جمعيـت  و افراد

 داشـته  وجود ايجامعه در اسالم اگر كه دانيممي اما بياوري،

 را سـرزمين  از ايقطعـه  كه گيردمين تصميمي چنين باشد،
 بگويـد  و نمايـد  معين جامعه آن هايانسان از تعدادي براي

 كـاري  بشـريت  بـاقي  به ديگر و هستند چشمي نور اينها كه

 و ملتـي،  از طرفـداري  و نظـري  تنـگ  اينگونه باشد. نداشته
 اسـالمي  يانديشـه  فكـرو  بـا  ديگر، هايملت به توجهيبي

 و هسـتند  يكـي  همـه  بشريت اسالم نظر در نيست. سازگار
 تنهـا  امـا  است. بشريت كل نجات براي كند،مي كه تالشي

-مي مسلمان تردزو كه فردي كه است آن هست، كه چيزي
 جـان  و مال كه كند،مي پيدا تليؤمس سايرين برابر در شود،

 برتـري  و ليتضاف كند. فدا هاانسان باقي نجات براي را خود

 جـان  :اسـت  ايـن  در فقط شوند،مي مسلمان زودتر كه آناني

 زودتـر  چـون  اينكه نه !انسانها ميان در كردن فدا مال بازي،

 آنهـا  مشـغول  را خـود  تنها بايد اسالم پس اند،شده مسلمان

 و بشـريت  به كاري ديگر و نمايد، آماده و بسازد را آنها و كند
 .باشد نداشته مردم بقيه

 حـالي  در سـت، ا اينگونه اسالم يبرنامه چون حال، بهر

 مشخصـي  مرز يافت،مي گسترش اسالمي جامعه بمرتّ كه

 نيـز  كـاري  چنان بايد نبود، معين و محدود جمعيت نداشت،

 كـرد،  اشـاره  بدان �عمر حضرت كه را آنچه و گيرد انجام

 گرفتـه  نظـر  در امـت،  درآمد و ثروت مجموع كه شود، پياده

 آنگـاه  و شـود  روشـن  دقيق نيز جمعيت آن دنبال به و شود،

 بـر  را درآمـد  و ثـروت  يمجموعـه  يعنـي:  شود. پياده برنامه

 يـك  همـه  كه ايگونه به كند، تقسيم امت افراد يمجموعه

 و كم و شود، عايدشان اموال تقسيم مساوي طور به و اندازه

  عمر حضرت هدف

 نديوا تشكيل از
 اهللارحمهزادهمفتي احمد كاك شهيد

 نوار از شده پياده متن
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-سـرزمين  جغرافيايي مساحت بمرتّ چون باشد. نداشته زياد
 ثروت زني نسبت همان به و يافتمي گسترش اسالمي هاي

 نيز درآمد و ثروت نسبت كه بود طبيعي بود، تغيير در درآمد و

 بـه  كـه  جمعيتـي  مقـدار  آن كه نيست الزم چون يابد، تغيير

 به نيز درآمد و ثروت مجموع د،شومي افزوده اسالم سرزمين

 يبقيـه  كـه  ايشـيوه  به و باشد داشته افزايش نسبت همان
 شـود،  تقسـيم  رادافـ  بـين  در داراست، را آن اسالم سرزمين

 در مرتب نسبت كند. دريافت خودش سهم اندازه به هركسي

 دبـو  كـرده  آماده طوري را شرايط اين، وجود با اما بود، تغيير
    .يابد قتحق امر اين ديوان نام به دستگاهي واسطه به

 هـاي فعاليـت  كـه  بـود  دسـتگاهي  :ديـوان  دستگاه

 به را ثروت آن بتوان تا كرد،مي تنظيم را المالبيت اقتصادي

 بسـياري  كـار  .كنـد  تقسـيم  مسلمانان ميان در مساوي طور

 چنـان  �عمر حضرت .بود رسيده آنجا به تا بود، داده انجام

 ديـوان  مورد در كه را آنچه بتوان ديگري سال كردمي تصور

 .گيرد انجام و عملي ،دارد خود ذهن و تصور در
 امـا  .تشـكيالتي  ياداره و دسـتگاه  ي:يعنـ  اساسـاً  ديوان

 و كـرد، مـي  دنبـال  كـه  را هـدفي  و داشت ديوان كه روحي
 داشـت،  نظر در ديوان مورد در �عمر حضرت كه ايبرنامه

 انقالبـيِ  تكـان  يـك  اقتصـادي،  سيستم يك از: بود عبارت

 بـه  بيشـتر  ديـوان  يكلمـه  بنابراين، جامعه. براي اقتصادي

 اسـت  درست ،نشد پياده نيز عمالً كه مطلبي روح آن معناي

 چـون  تشـكيالت.  و دسـتگاه  آن بـراي  تـا  شـود،  برده بكار

 آن بـراي  بـود  ايوسيله بود، قالبي فقط تشكيالت و دستگاه

 .اقتصادي تكان آن از بود عبارت كه محتوي
 دهـد،  انجـام  داشـت  نظـر  در عمـر  حضرت كه آنچه اما

 دو حقيقـت  در كردنـد. مي مخالفت آن با مسلمانان از بعضي

 از عمـر  حضـرت  كـه  هـدفي  كامل رطو به شد، باعث عامل

 سيسـتم  همـان  بـه  (كـه  داشـت،  ديوان تشكيالت تأسيس

 :نشود عملي و نهائي ديوان)، ميگوئيم اقتصادي
 آن اعـالم  از كه ،�عمر حضرت خود شهادت يكي -1

 .شد شهيد بود، نگذشته سالي تصميم
 بـانظر  مسـلمانان  از برخـي  كـه  بـود  آن ديگر، يكي -2

   بودند. مخالف عمر حضرت

-مـي  .بود نيز مخالفت اما بودند، بسيار نيز موافقين البته
 و مهـاجرين  جماعـت  بـا  يعنـي  أَالمـر  أُولي با مدتي بايست
ـ  و بودنـد،  شـورا  اعزاي كه انصار، كـه  داشـتند  را آن تاهلي 

 نظر در كه سيستمي و حركت با تا شود، كار كنند، اظهارنظر

 .شوند همراه و موافق كند، پياده داشت
 تمـام  بتوانـد  كـه  شـد  آن از مـانع  عمر حضرت شهادت

 قطعـاً  كـه  بكنـد،  نظريـه  و تصـميم  اين متوجه را مسلمانان

 .شود اجرا بايستمي و اسالمي، صددرصد است نظري
 با عمر، حضرت نظر اين آيا كه دهيم توضيح مقداري اما

 اقتصـاد  كلـي  سيسـتم  كلـي  نظـام  با و اسالمي اقتصاد روح

 خير؟ يا بود سازگار اسالمي،
-كلمه همان ساده طور به اسالمي، اقتصاد روح مورد در
 مطلـب  و بكنم اشاره كرديم بحث آن از بسيار قبالً كه را اي

 استضـعاف  و طرفي از اتراف اسالمي، يجامعه در كه آنست

 :كـه  سـت ا ايـن  مطلـب  روح شـود.  برچيـده  ديگـر  طرف از
 بسـر  تنگدسـتي  در جمـاعتي  و نباشند خوشگذران جماعتي

 كـه  شـود مـي  مشاهده .است اين اسالمي اقتصاد روح .برند

 بـراي  ايبرنامـه  يا نظامي سيستمي، از كه آن از قبل اسالم

 رسـالت  شـروع  يمرحلـه  اولين همان در كند، مطرح جامعه

 مشـغول  فقـط  اسـالم  حياتش، يلحظه آخرين تا �محمد

 اتراف كه مادي امتياز چه است. امتيازداران با مبارزه و جنگ

 سـت ا آن مهـم  اسـت.  استكبار كه معنوي امتياز چه و است،

 رفتن بين از عامل خصوصيت دو اين و ببرد. بين از را آن كه

 .است اسالم اجتماعي روح و اسالمي، اقتصادي روح
 بـين  از و است، اقتصادي روابط براي اتراف بردن بين از

 الغرض، است. اخالقي و اجتماعي روابط براي استكبار بردن

 روشي آن راستاي در كه حركتي هر و كاري هر كه مبينيمي

 نتيجـه  در و ببـرد،  بـين  از را استضـعاف  و اتـراف  كـه  باشد،

 چنـين  نباشـند.  تنگدسـت  جمـاعتي  و خوشگذران، جماعتي

 روح بـا  است، سازگار اسالمي بينش و روح با حركتي و تفكر

 .است مطلب لُب اين .است سازگار اسالم اقتصادي
 اقتصـاد  قالب و شكل با ديوان روش اين آيا هك ببينم آن از پس

 نيسـت  آن در ترديدي خير؟ يا است همخوان و سازگار اسالمي

 حضـرت  كـه  راهـي  و اسـت،  همخوان و سازگار آن روح با كه
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 قالـب  و شكل با اام بود. خوبي بسيار راه داشت، نظر در �عمر

 اسالمي اقتصاد مسلمات از كه زكات نام به نظامي يك چطور؟

 اتزكـ  .گـويم مـي  را اموال زكات فقط است. شده تعيين ت،اس

 و ثـروت  نـوع  چند از تنها زكات دارد. طوالني بحث خود درآمد
 .كند ثروتمند را انسان كه است چيزي هر از بلكه نيست، درآمد
 آن شـرايط  براي �پيامبر كه اياندازه همان به نيز آن مقدار و

 نوع همان تنها كه يستن الزم نيست. است، كرده تعيين روزگار

 مقـدار  مختلـف،  شـرايط  تناسـب  بـه  بلكه باشد. اندازه همان و

 روح بـا  كـه  را خصـلت  نوع آن جامعه تا است، تغيير قابل زكات

-مـي  چنـين  عيناً نيز قرآن كه كند. پيدا است، سازگار اقتصادي

 كَبِيـرٌ  إِثْـمٌ  فِيهَِمـĤ  قُـلْ  وَالْمَيِْسـرِ  الْخَْمـرِ  عَنِ يَسْأَلُونَكَ� :فرمايد

 قُلِ يُنفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَّفْعِهِمَا مِن أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمĤَ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ

   )219بقـره/ ( �تَتَفَكَّـرُونَ  لَعَلَّكُـمْ  اآلَيـاتِ  لَكُمُ اللَّهُ يُبيِّنُ كَذلِكَ الْعَفْوَ

 گنـاه  آنهـا  در بگـو:  كنند. مي سؤال تو از قمار و باده ي درباره

 گنـاه  ولـي  دارنـد،  دربـر  مردم براي هم منافعي و است بزرگي

 صدقه را چيز چه پرسند:مي تو از و است. آنها نفع از بيش آنها

 خداونـد  چنين اين خود). (نيازمندي مازاد بگو: كنند؟ انفاق و

 ي (دربـاره  شايد سازد، مي روشن شما براي را احكام) (و آيات

      نديشيد.بي خود) آخرت و دنيا مصالح

 از عبـارت  كردنـد، مي انفاق زكات نام به آنها كه مقداري

 بيشـتر  استضـعاف  و اتـراف  مابين متوسط حد از كه بود، آن

 زكـات  مشمول همان باشد، بيشتر و زائد آن از چه هر باشد.

 گـوئيم مي را اين فقط كنم،نمي بحث زياد باره اين در است.

 تنظيم براي ثابت نظم كي عنوان به زكات اينكه باوجود كه:

 جامعـه،  اگـر  راسـتي  بـه  شـده،  وضع اسالمي جامعه اقتصاد

 نيسـت.  الزم ديگـري  چيز است، كافي زكات شود، اسالمي

 و كنـد. مـي  تنظـيم  را جامعه اقتصادي نظام و جامعه زكات،
 هـاي فاصـله  البتـه - آيـد،  بوجـود  هافاصله دوباره گذاردنمي

 شـود،  اجرا زكات كه رسد نآ به نوبت آنكه از قبل اما -.مهم

 زكـات  كـه  است مطرح مسأله آن است، مطرح ديگري چيز

 شـده  پاكسـازي  اقتصـادي  نظـر  از كه را اسالمي، يجامعه

 اسـالمي  تـازه  كه طاغوتي، جامعه اما كند،مي كنترل است،

 زيـاد  چنـان  هـا فاصـله  ايجامعـه  چنين در چي؟ است، شده

 رود.نمي بين از صلهفا اين سال هزاران زكات، با كه هستند،

 چطور؟ زمان آن
 آن در انقالبـي  ايـران،  غيراسالمي جامعه در اكنون مثالً

 كه كنيم فرض چنان !!!اسالمي انقالب نام: به است، رخداده

 ايمان همان با ،است ملت آرزوي كه همانگونه حقيتاً انقالب

 مسـؤولين  و رهبـران  و است، رفته پيش عاطفه و اخالص و

 انقالب و جامعه بخواهند، نيز انقالب ندركارانا دست و امور

 اقتصـادي  نظـر  از اينان كنيم! فرض چنين كنند! اسالمي را

 بـدين  و اسـت؟  كافي كنند، وضع را زكات نظام كنند؟ چكار

 اسـت  عبارت كه است، اسالمي اقتصاد روح كه آنچه وسيله

 شود.نمي خير، شود؟مي تأمين إستضعاف، و إتراف نماندن از

 بـوده  طـاغوتي  اسـت،  نبوده اسالمي ،جامعه قبالً چون چرا؟

 .آيدمي بكار اسالمي يجامعه يك براي زكات است.
 بـه  مقيـد  جهت هر از كه است ملتي مسلمان، ملت يك

 اداره زكـات  بـا  اقتصـاديش  امورات و شده، اسالمي اتتعهد

 .نشود پيدا آن در طبقاتي فاصله گريد كه نيا براي شود،مي
 شـبهه  هامسلماني چون نبوده، مسلمان كه تمل اين اما

 .است شبهه اشهمه نيز اكنون بوده،
 طـاغوتي  يجامعـه  يك در طبقاتي هايفاصله بهرحال،

 اگـر  هسـت.  نيـز  اكنـون  و دهبـو  ما يجامعه در .دارد وجود

 بـا  كنـي،  تنظيم اقتصادي نظر از را جامعه اينچنين بخواهي

 دارد. الزم هـم  يگريد چيزهاي قبالً شود.نمي تنظيم زكات

 اشـتباهات  از يكـي  ،كنـيم  بررسي را آن ديگر جهتي از حال

 نظـام  در تغييـرات  سـرعت  تفـاوت  ايـران  در عجيـب  بسيار

 امـور  در مـثالً  اسـت.  شـرعي  هـاي جنبـه  ساير با اقتصادي

 امـوري  در و دارد جريان گام به گام و آرام سياست اقتصادي

 اسـت.  گرفته رتصو انقالبي و تند حركت حدود اجراي مثل

 بوجـود  اقتصادي تكاني اما كند،مي اجرا را حد ايران انقالب

 در عكـس.  به درست ببرد. بين از را هافاصله اين تا آوردنمي

 كـه  زمـاني  اسـت.  سـالم  جامعـه  يـك  متوجه حد، كه حالي

 باشـند،  شـده  متعهـد  اسـالم  بـه  باشند، شده سالم هاانسان

 كنيـد،  درسـت  مانعي و يمرز آنگاه باشد، تميز و پاك جامعه

 هنـوز  كـه  حـالي  در امـا  شـود.  فاسـد  دوباره جامعه نگذاريد
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 متعهـد  اسالم به مردم است، نشده درست مسلمان يجامعه

 ،است خانوادگي و قراردادي و سنتي چيزي اسالم و اندنشده
 چه اند؟كرده بيعت اسالم با كساني چه است. غلط روش اين

 به و هست كه آنگونه به را اسالم كه است كرده تعهد كسي

 ابتـدا  بگويـد  كـه  اجراكند؟ مو به مو است، شده شناسانده او

 قبـول  را آن كـه  باشـد  گفتـه  آن از بعـد  و است، اسالم اين

 ندارد. وجود ايجامعه چنين و شخصي چنين ام،كرده
 نيسـت،  مسـلماني  ،هست جامعه در كه اين حقيقتاً چون

 از پـس  گفتـيم.  كه است بيعتي آن و آگاه تعهد آن مسلماني

 بعـد  ،شـود  جدا غيراسالمي جامعه از و شده، پاك جامعه آن

 .شـود  ناپـاك  اسـالمي  يجامعـه  اين دننده اجازه و دننگذار
 بـا  بايـد  كنـد،  رو جامعه اين به هدبخوا انحرافي هر اگر حال

 حـدود  نتيجه در و شود مقابله انحراف آن با وجه شديدترين

 شود.مي اجرا آن در
 و كنـد  رو سالم جامعه به فساد و انحراف باشد رارق اگر
 نوع هر دست بريدن، سربريدن و يا هايي مثلالعملعكس
 فاسـد  جامعـه  بتدريج و كم كمنشان داده شود،  ديگر، حد
اي را براي عـده معـدودي   آن صورت جامعه در و شود،مي
 .ايكرده فدا

 اجـرا  كـه  كننـد مي تصور چنان بعضي كه است اين منظور

 اسـت.  خشونت ندادن انجام حد خير، است. خشونت حد، كردن

 بـاز  ميـدان  معنـاي  بـه  .است جامعه به خيانت حد، نكردن اجرا

 مشـغول  كـه  عـده،  يـك  از كـردن  پوشي چشم بخاطر كردن،

 جامعه مرور، به و كم كم و هستند، جامعه درون به فساد آوردن

 بـراي  بعـد  و .شـود  كشيده انحراف و فساد طرف به و شود، فدا

 كشـته  هـم  نفـر  هزاران بعدها شده فاسد يجامعه اين اصالح

 زجـر  بايـد  بشـريت  آن از بعـد  و .نشود اصالح جامعه شوند،

 كـه  بـدبختي  و زجـر  همه آن شد، فاسد جامعه وقتي بكشد.

 بشريت وقت آن و آيدمي پيش است آن گرفتار بشريت اممد

 .ماند خواهد باقي آن گرفتار هميشه
 را اسـالم  ،بيعـت  بـا  افـراد  كـه  شـود، مي رااج زماني در حد
 ايجاد اينها از سالم ايجامعه و باشند، تعهدكرده و باشند شناخته

-مـي  طـوالني  العادهفوق زماني كار اين و باشد. شده تشكيل و
 بگويد خواهدمي حكومت نيست. حكومت تنها كارِ اين خواهد،

 ايـن  مـا ا دهـم، مـي  انجام را آن خودم و است كارخودم اين كه

 اسـت  راهي همان آن، يطريقه و است مردم با حكومت رابطه

 انقـالب،  از قبـل  بايـد  ايـم. كرده بيان اسالمي استراتژي در كه

 بوجود اسالمي جامعه اين شود، تشكيل حكومتي كه آن از قبل

 اينكـه  تـا  آينـد،  پـيش  حركـت  مسـير  در آغـاز  از هاانسان آيد،

 جامعـه  اين در وقتي كه ستا آن از بعد و شوند، واقعي مسلمان

 مراقب بايد حكومت همين جامعه، آن در ،شد تشكيل حكومتي

 قبـل  پس شود. فاسد رهدوبا پاك، يجامعه اين نگذارد كه باشد

 براي بايد ،برود بين از حكومتي و گيرد صورت انقالبي اينكه از

 كـه  باشـد،  شـده  انجـام  كـار  اين اسالمي، حكومت يك ايجاد

 از بعـد  و سالم هايانسان شدن درست و ،هانانسا پرورش همان

 بـه  نوبـت  آن از پـس  اسـت.  سـالم  يجامعـه  شدن درست آن

 اسـت  آنگـاه  شود، تشكيل حكومت كه رسد،مي دوم يمرحله

 و پـاك  جامعـه  ايـن  نگـذارد  و كند جلوگيري بايد حكومت كه
 كـار  يك مورد در – ديگر درمورد اما .گردد پليد و ناسالم سالم،

 .باشد داشته زمان به نياز كه نيست كاري اين – اقتصادي
 گرفتـي،  عهـده  بـه  را جامعـه  ياداره كه زماني همان از

 حركـت  مانند - باشد كرده حركت صحيح ،ازآغ از چه ديگر

 را هـايي انسـان  ابتـدا  كـه  �محمـد  حضـرت  خـود  انقالبي
 را ايجامعـه  اينكـه  تـا  رفـت  پـيش  كـم  كم و داد، پرورش
 انقالبـي  حركـت  ماننـد  غلط و اشتباه با اينكه چه و ساخت،

 يكـي  يكـي  واقعـاً  را آن ملت قبل از انقالب اين زيرا .ايران

 اسـالمي  عواطـف  تمـام  با ملت واقعاً چند هر نكرد، پرورش

 كه دارد، الزم آگاهي ،اسالمي كامل پرورش اما كرد، حركت

 طـوالني  زماني با ترتيب اين به ملت نشد، مينأت ملت براي

 و فكـر  بـا  ملت يك كه نبود گونه اين يعني بود. نيامده پيش
 را انقالبي و باشند شده پرورش اسالمي، هايآگاهي و درك
 بـود،  اسالمي واقعاً عواطفشان چون مردم .باشند انداخته راه

 كامـل  آگـاهي  و وضوح معناي به نه بود، اسالمي ايمانشان

 حركـت  مسـلمانانه  و مخلصـانه  و صـادقانه  يعني: اسالمي،

 اينگونـه  كننـد،  فدا را خود مال و جان بودند حاضر و د،كردن

 احساسـات  و ايمـان  و عواطـف  مـوج  اين و آمد انقالب اين

 خـودش  و برد بين از را حكومت درآورد، حركت به را مردمي

 انقـالب  مسـير  بـا  ايـن  كـه  گرفت. بدست را جديد حكومت
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 بـود.  پوچ و محتوابي سطحيانه، چيزي نبود. منطبق اسالمي

 !آمد پيش بينيم،مي اكنون كه هاييفتاريگر و
 به و روز به روز گرفت، صورت كه اسالمي اصيل انقالب

 ايـران،  در امـا  بـرد. مـي  بين از را طاغوتي هايقدرت تدريج

 دسـتگاه  آن بـا  طـاغوتي  هـاي قدرت شد، انجام كه انقالب

 آنجا و اينجا در كه كوچك، جاسوسي هايگروه و جاسوسي

 .كنندمي خفه را انقالب دارند ،دارند اختيار در
 حركـت  اسـتراتژي  بـا  كـه  اسـت  ايـن  علت حال، هر به

 گرفته دست به را حكومت كه حال اما نبود. منطبق اسالمي

 كـار  بايد اقتصادي كار مورد در چيست؟ تكليف اكنون است،

 بـا  كه حد، مانند چيزهايي عكس درست دهد. انجام انقالبي

 در كـه  اياشاره براي توضيحي مه اين دارد. كار و سر افراد

 .هست بحث اين مورد در جزوه اين آخر
 بـه  گـام  كـار  ،موردي چه در اسالم، مكتب موازين طبق

 ضـربتي  انقالبـي  كـار  مـوردي  چـه  در و است؟ درست گام

 بـا  را مسائل اينها اسالم، مكتبي موازين طبق است؟ درست

 خـود  حكومـت  كه است جالب بسيار اين و كردند، قاطي هم

 قابـل  جـرايم،  ساير و دزدي زنا، با ديگر رباخواري و دارد، ربا

 ،)بـانكي  كار در( دارد رباخواري خود حكومت نيست! مقايسه
 عنـوان  ايـن  بـه  كند،مي مردم تنبيه به اقدام حكومت خود و

 چيـز  كنـد. مـي  اجـرا  حد اند،كرده زنا اند،خورده مشروب كه

 !است اييتماش و عجيب تركيبي و است غريبي و عجيب
 حكومـت  ايـن  انحرافـات  و اشتباهات از اين حال، هر به

 وگرنـه،  اسـت.  داده تغييـر  و كـرده  عوض را جاها كه است،

 سـالم  شوند، پرورش هاانسان رود، پيش گام به گام بايستي

 نگذارد و اجراكند حد آنگاه گردد، پاك اسالمي جامعه گردند،

 اينجـا  كنـد،  رفتـار  قاطعانه اينجا در .شود فاسد دوباره جامعه

 را اسـالمي  اقتصـاد  انقالبـي،  حركتـي  بـا  كه است آن جاي
 و هـا توانـائي  از كار اين چون كند. طاغوتي اقتصاد جايگزين
 در دهـد.  انجـام  را آن توانـد مـي  خود است، حكومت قدرت

 بگويـد  اينكـه  نـه  رود.نمي پيش نيز گام به گام دوباره اينجا

 فشـارهايي  زماني روم.يم پيش و كنممي حركت گام به گام

 مقـداري  و داديم را هاطرح آن -هست يادتان كه – آورديم

 و كارخانه وعده كردند، بازي آمدند، ديديد كرديم. تهديد نيز

 صـميمانه  چـون  امـا  كردند. رها سپس دادند، ديگر چيزهاي

 نشد دنبال اصالً شد. هيچ نبود، آگاهي و تعهد با چونكه نبود،

 !.نگرفت انجام كاري هيچ و
 انقالبـي  تكـان  آيا ببينيم و بپردازيم قضيه اين به اكنون

 مـوازين  با شود، سازي سالم جامعه كه آن از قبل اقتصاد، در

 خير؟ يا است منطبق اسالمي
 هـاي جامعـه  فعـالً  كـه  بـود  ايـن  عمر حضرت يبرنامه

 اصـالً  شـود.  افزوده اسالمي يجامعه به تدريج، به طاغوتي

 دهم يك ندارد، نسبتي جوامع آن ميان رد اسالمي، يجامعه

 شـوند. نمي درست زكات با طاغوتي جوامع اين و نيست. نيز

 .دارد الزم ديگر تكاني و دارد الزم ديگري كار
 شودمي اجرا و است زكات قانون اين گفتند:مي مخالفين

 تـر صـحيح  عمـر  حضرت نظر اما نيست. الزم ديگري كار و

 مـوازين  خـود  بـا  اسـالم،  دليـل  بـه  تنهـا  دليلي؟ چه هب بود.

 .تنّس با دليل با و اسالمي،
 همان در شد، ساخته تازه اسالمي جامعه كه زماني �پيغمبر

 چكـار  بود، آن در همچنان طبقاتي فواصل كه طاغوتي يجامعه

 قبل خير! كرد؟ پياده را زكات حكومت تشكيل محض به كردند؟

 ايجـاد  جامعـه  آن تصاداق در انقالبي تكاني اينكه براي چيز هر از

 ببـرد،  بـين  از را آن طبقـاتي  و طـاغوتي  يقيافه و شكل و نمايد

 هـر  فرمـود.  اعـالم  را انصـار  و مهـاجر  ميان برادري و إخاء نظام

 الزم تكاني چنين آغاز در شد. ثروتمند يك ثروت سهيم فقيري،

 .برود بين از و شود شكسته بايد طاغوتي يجامعه اين دارد.
 إخـاء؟  بـود  فرمـوده  قـرآن  ؟كرد را كار اين چرا �پيامبر

 پيـامبر  كه كاري است مسلم .بود �پيامبر كار اين پس خير.

 و شخصـي  و غريـزي  كارهاي از غير دهد، انجام دين راه در
 عنـوان  بـه  كـه  كاري است عمومي عرف چيزهاي و عادت

 تفاوتي و فرق كتاب با كه مطمئناً دهد،مي انجام ديني نظام

-مـي  انجام �پيامبر كه كاري مسلمان، انسان ظرن از ندارد.
 كـه  شود ممسلّ كه شرطي به .است قرآن مانند به عيناً دهد،

 باشـد.  تشريعي امور از شرطي به و داده انجام را آن �پيامبر

 .باشندمي عادي كه هستند اموري گرنه، و
 اين خورد،نمي غذا است، مريض روز فالن مثالً اينكه مانند

 يـا  نخـورد.  غـذا  را روز آن مسـلمان،  فرد كه شودنمي آن دليل
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 شـود نمـي  دليل است، كرده تن بر رنگ آن از لباسي روز فالن

 داشـته،  عمامـه  بار كي مثالً يا است. خوب رنگ آن بگويي كه

 ،غيرمسـلمان  و مسـلمان  كـه  بـوده  ايـن  عـرب  عمومي عرف
 گذاشته عمامه �پيامبر اند.داشته عمامه همه موحد، و مشرك

 عـرف  نـه،  اسـت.  شـده  سـنت  عمامـه  بگويي: بنابراين ،است

 پـس  اسـت،  بسته سفيد عمامه روزي است. بوده مردم عمومي

 بـه  پارچـه  اسـت،  بسـته  سياه روزي است. سنت سفيد بگوييم

 وقـت  هـر  مـردم  سـاير  اسـت،  بوده موجود مختلف هايرنگ

 كردنـد. مـي  درسـت  عمامـه  آن از نـد، دآورمي بدست ايپارچه

 كـارگر  .كردنمي جدا كارگر از را خود .است بوده چنين �پيامبر

 اسـت.  بـوده  يكي لباسشان همه عرب، غيرمسلمان و مسلمان

 .است نكرده تن بر اشرافي لباس .است بوده چنين نيز �پيامبر
 اسـت.  اسـالمي  دستوري نيز اين است. پوشيده كارگري لباس

 .نيست اشرافيت اسالم در
 اگـر  انـد. بـوده  چنين ،زمان آن در معمولي و ساده كارگر

 داشتند، سياه پارچه .داشتند سفيد عمامه داشتند، سفيد پارچه

 مـثالً  اكنون، مانند بستند.مي قرمز يا .بستندمي سياه عمامه

 پارچـه  انـواع  كـه  سـنندج  و خودمـان،  موكريـان  منطقه در

 عرف اين است. بوده چنين نيز عرب يجامعه است. متداول

 اسـت  چيـزي  ايـن  شود،نمي ديني دستور به تبديل عادت و

 نظـام  و بيايـد  �پيـامبر  اينكـه  اما گيرد.مي انجام كه عرفي

 ايبرنامـه  و ديني ايبرنامه اين است معلوم كند، اعالم إخاء

 .ندارد فرقي هيچ قرآن با است، تشريعي
-مـي  استنباط را اين كنيم؟مي استنباط چيزي چه اين از
 رفـتن  بـين  از اسـت،  مياسال اقتصاد روح كه آنچه كه كنيم

 يـك  حركتـي  و تكاني، با بايد ابتدا است، استضعاف و اتراف

 نـدارد  امكـان  زكات با است، طاغوتي ،جامعه وقتي شود. سو

 بايـد  هـا، فاصـله  نمانـدن  بـراي  و بـرود،  بين از هافاصله آن

 .انداخت راه به سريع حركتي
 ءإخـا  نظـام  �پيامبر داد. صورت ديگر كاري بايد بنابراين،

 بـه  كمـي  تكـان  ايـن  با طاغوتي يجامعه تا است، كرده اعالم

 تعـديل  زكـات  بـا  بعـدها  سپس و شود، نزديك اسالمي جامعه

 پيش استثنايي چيزي مگر شود،مي ميزان ،ترازو مانند شود.مي

 آمـد.  خواهـد  بوجـود  ديگر تكاني باز كه زند، هم به را آن و آيد

 اگـر  اسـت،  بوده غوتيطا كه يمدانمي ايران، يجامعه الغرض،

 را پيـامبر  روش بايـد  است، كرده اسالمي انقالبي حكومت اين
 يجامعـه  بـه  را طـاغوتي  يجامعـه  وقتـي  يعنـي  كند، اجرايي
 دسـت  كاري چه به اقتصادي، لحاظ از كند،مي تبديل توحيدي

 ايـن  بايـد  .انقالبي تكان است، اين كند؟مي اقدامي چه زند،مي

 انقـالب  درسـت  حركـت  بـا  اينهـا  كتحر چون اما باشد. گونه

 .اندشده سردرگم نيست، متناسب اسالمي
 جهـت  بـه  برگرديم، �عمر حضرت قضيه بحث به اكنون

 بـه  طـاغوتي  يجامعه تحول مشغول كه زماني �پيامبر اينكه

 دهـد. نمـي  زكـات  دستور كار اين براي بود، توحيدي يجامعه

 حركتـي  چنين ،اقتصادي تكاني چنين و آيدمي بالفاصله، بلكه

 رو اين از .است إخاء كه كند،مي ايجاد جامعه اقتصاد در انقالبي

 .است بوده درست نيز �عمر حضرت نظر كه دانيممي
 مدينـه  نخست يجامعه مانند عمر، حضرت زمان يجامعه

 پـاك  اسـالمي،  يجامعـه  و مدينه نخست يجامعه البته .است

 همـان  اسـت  آن حقيقت اما برجاست. پا همچنان شده، سازي

 نسـبت  اسـت،  كـرده مـي  درك را آن عمـر  حضـرت  كه گونه

 تـا  نبـود.  هـم  1 بـه 9 حيـدي، تو يجامعه با طاغوتي يجامعه

 .بـود  شـده  اضـافه  تـدريج  به طاغوتي يجامعه زيادي ياندازه
 از تقريبـاً  روم امپراطوري شده، متالشي ايران شاهنشاهي نظام

 آن بـا  همـه  شـد،  ماسـال  يضميمه هاسرزمين اين رفت. بين

 كـه  نخسـت  يجامعـه  ماننـد  درست طاغوتي، اقتصاد يشيوه

 درست فاسد، يجامعه آن كند، اسالمي را آن خواست �پيامبر

 پيـامبر  كـار  مانند كاري بايد كند؟ چه عمر پس است. اين مانند

 كـرد،  ايجـاد  را حركت آن �پيامبر حضرت چگونه دهد. انجام

 كـه  شـود  آمـاده  اينكـه  تا كند، دايجا را حركت آن نيز عمر بايد

 .گردد تعديل زكات يبوسيله
شهادت عمر معلول اين توطئه بـود، بـا رفـتن عمـر و     

امتيازداران شكست خورده در كمـين   خوابيدن نظام ديوان،
 نشسته، نفسي راحتـي كشـيدند، فرصـتي بـراي برداشـتن     

گامهــايي در جهــت اعــاده نظــام شــرك آلــود طبقــاتي و  
 علـي، ظـاهراً  حضـرت  شـهادت   . و بعـد از امتيازاتي يافتند

آخرين سد توحيدي را در برابـر خـود محـو و نـابود شـده      
  ...قبضه كردند حكومت را كالً ديدند، و
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