
 فراز بیست و هشتم : نظام اقتصادی اسالم 

حساب و محروم کنندة داری ظالمانه و بییکی از اموری که الزم به توصیه و تذکر است، آن است که اسالم نه با سرمایه

کند و مخالف عدالت اجتماعی های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم میتوده

رژیم حکومت اسالمی و از مسائل سیاسی حاکم در اسالم در گفتار و نوشتار خود اطالع از فهمان بیداند ـ گرچه بعض کجمی

داری و مالکیت است و با این اند( که اسالم طرفدار بی مرز و حد سرمایهاند )و باز هم دست برنداشتهطوری وانمود کرده

نیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسالم اند چهرة نورانی اسالم را پوشاشیوه که با فهم کج خویش از اسالم برداشت نموده

داری غرب مثل رژیم امریکا و انگلستان و دیگر چپاولگران باز نموده که به اسالم بتازند، و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه

شناسان واقعی با غرب به حساب آورند، و با اتکال به قول و فعل این نادانان یا غرضمندانه و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسالم

اند ـ و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل اسالم به معارضه برخاسته

های قدیم تاکنون حتی اشتراک در زن و همجنس بازی بوده و یک دیکتاتوری باشند با اختالف زیادی که دورهبه اشتراک می

 .در برداشتهو استبداد کوبنده 

بلکه اسالم یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، که اگر بحق به 

یابد. در اینجا افتد و عدالت اجتماعی، که الزمة یک رژیم سالم است تحقق میآن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه می

اطالعی از اسالم و اقتصاد سالم آن در طرف مقابل دستة اول قرار گرفته و گاهی با تمسک به ا و بینیز یک دسته با کج فهمیه

اند و توجه به سایر بعضی آیات یا جمالت نهج البالغه، اسالم را موافق با مکتبهای انحرافی مارکس و امثال او معرفی نموده

کنند و از کفر و را تعقیب می« مذهب اشتراکی»ر خود، بپاخاسته و خود، به فهم قاصالبالغه ننموده وسرآیات و فقرات نهج

های انسانی مثل حیوانات عمل دیکتاتوری و اختناق کوبنده که ارزشهای انسانی را نادیده گرفته و یک حزب اقلیت با توده

 .کنندحمایت می کنند،می

ضایی آن است که در مقابل احکام خداوند متعال وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شورای ق

داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایهخاضع بوده؛ و تحت تأثیر تبلیغات بی



لیتهای ها و فعاهای مشروع با حدود اسالمی احترام گذارید، و به ملت اطمینان دهید تا سرمایهنشوید، و به مالکیت و سرمایه

 .سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خود کفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند

کنم که ثروتهای عادالنة خود را به کار اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و و به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت می

 .استها برخیزید که این خود عبادتی ارزشمند روستاها و کارخانه

کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه و به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می

اند. و چه نیکو است که طبقات تمکندار به طور داوطلب خانی در رنج و زحمت بودهاست که در طول تاریخ ستمشاهی و خان

کنند. و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است. و از انصاف به دور است که برای زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه 

 خانمان و یکی دارای آپارتمانها باشدیکی بی


