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 نمی توان گفت: 

رّابه زده بود. عاز راه بیرون ای است که شکسته شدن عرّابه ؛ بلکه آنچه تاکنون رخ داده تمام انقالب اسالمی ست 

 ای که دوباره باید راه بیفتد و شاید هنوز چرخ هایش هم کامال ساخته نشده باشد.

 ما در میان جامعه ای بودیم: 

با اکثریت گرفتار، فقیر، فحشا زده، بی شخصیت و جاهل، حتی با یک کیسه مدرک و در نتیجه، دزد و رشوه باز  

نشانه هایی دید  امده ایم و حتی می توانار و مترف و رویایی و محکوم. هنوز از زیر این آوارها بیرون نیو رشوه خو

 ولدمتگردد و آشکارتر ، پس از فروکش کردن روح انقالبی و همبستگی ،فحشای نهفته ی جامعه ی ماکه از این

 شود.

 ،در میان این همه کمبود و درد و گرفتاری 

 ی برخاسته و کدام، علت دیگری است؟ از دیگرست، اینکه ببینیم کدام یک تنظیم کردن این دردها ،گام اول

و این نظام تولیدی و روابط تولیدی آیا خودش آنچه به عنوان زیربنا و اساس قلمداد شده در گام دوم باید دید 

 ندارد؟دیگری بنیاد و اساس 

 

 :انقالب اسالمی 

انسان و ، خط اول و زیربناولتی کردن آن نمی داند. معتقد است که ار خود را در جا به جا کردن سرمایه ها و دک

برای  رسوالن تاریخ، لذا تولید را خط اول و زیربنا نمی داند. ؛ واست (نیازآفرین و آفریدگار تولید) او ترکیب خاصِ

ر ، همادام که انسان دگرگون نشده بود مایه می گرفتند؛ چونو دگرگون کردن او از انسان خویش، شروع انقالب 

امام علی ع: خداوند پیامبرانش را فرستاد ) می شد که از آن فرار کرده بود. سادهاییدگرگونی دیگر، گرفتار همان ف

 (لیثیروا لهم دفائن العقولتا: 

  کهمی توانی به سوره روم مراجعه کنی و ببینی: 



انقالب  تماممی شود و  عوضتو  جهان بینی و بینش تاریخی، بینش هاو رسیدن به تفکر در انسان چگونه پس از 

 می بینی. ها را سطحی و مبتذل

 ،در بینش اسالمی 

یربنا و با این بینش، تولید، زو جغرافیا، جزئی از او هستند انسان، کلیتی است که تاریخ و جامعه و وراثت و تربیت 

رو  زیر ورسول پیش از آنکه روابط تولید را  و اصل حاکم نخواهد بود؛ که یک رشته ی موثر است، نه حاکم قاطع.

ر در گو با این بینش، دی را بشناسدخودش و نقش قدر ، کند انسان مولد را زیر و رو می نماید تا خودش را ببیند

 دست طاغوت ها مقهور نگردد، که تا ستمکش نباشد، ستمگر نیست.

برخوردار شده و او با دست خودش و انتخاب خودش  ترکیب جبرها از  است؛ چونآزاد ینش، انسان این بر د

 زنجیری می شود و به اسارت می رود.

می روابط دگرگون ، زش ها و نقش هادگرگون شدن ارو با انقالب با درک ارزش شروع می شود در این بینش، 

 .شود

  که باید توجه داشت 

او را فراهم کنند. آن ها نیامده بودند که آدم زمینه ی خوب شدن انسان و زمینه ی انتخاب رسوالن می خواستند 

 ند و به دوش بگیرند...ها را به سوی خوبی بغلطان


