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 بيش از پيش نويس قانون اساسیدر هفته های قبل از کارزار انتخاباتی مجلس خبرگان، 
مایه تاسف است که این حمالت .  قرار گرفته استاز سوی ارتجاع راست مورد هجومپيش 

اسالم انجام می گيرد و اصولی به اسالم نسبت داده می شود، زیر پوشش مذهب و تحت لوای 
از جمله تبليغ . ه با روح اسالم، که تعميم عدالت اجتماعی است، کمترین وجه مشترکی نداردک

به دست آید حدودی قایل » راه مشروع«می شود که گویا اسالم برای مالکيت شخصی، که از 
 منظور آن است که اگر کسی دزدی نکند، رشوه نگيرد و اموال عمومی را غصب .نيست

مين  و دهقانان قرارداد کار منعقد کند، آنان را در کارخانه و روی زنکند، بلکه با کارگران
خود به کار وادارد و به آنان مزد بپردازد و از این طریق ثروت اندوزی کند، برای چنين 

در اسالم «چرا؟ زیرا به زعم آقایان . در اسالم محدودیت وجود ندارد» مالکيت مشروعی«
 مانند مزارعه و مساقات و ،ا اخذ اجرت جايز استاجير شدن و کار کردن برای ديگری ب

  ».مضاربه و در اين گونه موارد عمل انسان محترم است و اين را استثمار نمی گويند
پس تعریف استثمار چيست؟ اگر اجير کردن دیگری و بهره : باید از این آقایان پرسيد  

 اگر سيستم مزارعه، که یک کشی از نيروی کار او توسط فرد یا افراد دیگر، استثمار نيست، 
 از آن را سهم دهقان زحمتکش می داند و چهار پنجم دیگر را به جيب  و کمتر محصولپنچم

ارباب مفت خوار می ریزد، سيستمی بيرحم، ظالمانه و مبتنی بر استثمار نيست، پس اصوال 
  تعریف استثمار چيست؟

، »ر شدن و مزد گرفتناجي«برزگر، کارگر و دهقان را به » رضایت«نمی توان صرف 
ایط فقدان  دانست، زیرا درشرقرارداد کار ميان کار و سرمايهنافی خصلت استثمار گرانه 
ن شکم خود و خانواده اش، ، هر بازوی کاری، برای سير کردعدالت و تامين اجتماعی

ناگزیر می شود به هر قرارداد ظالمانه ای تن در دهد و نيروی کار خود را در قبال یک مزد 
رضایت نيست، بلکه تحميل » رضایتی«این چنين . بخور و نمير به ارباب و کارفرما بفروشد

عه است که هيچ بيرحمانه نظام های مبتنی بر نابرابری اجتماعی و استثمار به زحمتکشان جام
 دین اسالم، که بر چنين بهره کشی ظالمانه ای. قانونی از حقوق انسانی شان حمایت نمی کند

حامی مستضعفين است، هرگز صحه نمی گذارد و این ستم اقتصادی را به هيچ رو تایيد نمی 
  .کند

صحيح است که فالن مالک زمين وکارخانه، برای احراز مالکيت و تثبيت و گسترش   
 نه از دیوار خانه کسی باال می رود و نه سرگردنه را می گيرد، ولی عمل بهره کشی او آن،



از نيروی کار زحمتکشان و تخصيص ارزش اضافی توليد شده به وسيله یک، ده، صد و 
 بيشتر دهقان و کارگر زحمتکش، نامش دزدی است و آن هم چنان دزدی که قبح و شناعت آن

. جواهر و چند تخته قالی کمتر نيست، بلکه به مراتب بيشتر استنه تنها از دزدیدن چند تکه 
 زده اند، آفتابه دزد را قانونيتمنتهی در نظام های مبتی بر استثمار بر این چنين دزدی مهر 

می گيرند و دزدان بزرگ، یعنی بهره کشان و ستمگران را بر مسند حکومت و ریاست می 
  .نشانند

رفدار مالکيت نامحدود باشد، این نتيجه به بار خواهد آمد اگر اسالم، به زعم آقایان، ط  
آقایان به . ميان قطب ثروت و فقر روزبروز افزون تر شود ميان طبقات اجتماعی،که شکاف 
و به نام بهبود پيش نویس قانون اساسی، قانون اساسی آینده را از محتوی مترقی آن نام اسالم 

  .تهی می سازند
ت زحمتکشان به پيروزی رسيد، نمی تواند ادامه دهنده انقالب بهمن، که به هم  

انقالب، که به گفته امام خمينی، انقالب مستضعفين . استثمار، ستم و نابرابری اجتماعی باشد
است، باید از منافع طبقات زحمتکش حمایت کند و آن چنان نظام اقتصادی را پی ریزد، که 

ه کشی، تحت هر عنوان و به هر نام، باقی ، جایی برای استثمار و بهرسير تکاملی خوددر 
نماند، شکاف ميان طبقات و قشرهای اجتماعی تنگ تر و تنگ تر شود و عدالت اجتماعی بر 
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