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بس���م اهلل الرحمن الرحیم

ع���زت م���داری را می توان از اصلی ترین ش���اخصه ها و ویژگی های نهضت ش���کوهمند 
گام های خود هم���واره بر مدار  ک���ه از آغازین  حض���رت اباعبداهلل )ع( دانس���ت. قیامی 
ک���رد و تا پای���ان حی���ات دنیوی ام���ام و حتی پ���س از آن در  ع���زت من���دی حرک���ت می 
ک ترین ابناء بش���ر نیز همواره ش���کوهمند ترین لحظه های حیات بش���ر  مجلس س���فا

ک���ی ب���ر ک���ره ی ارض را تداع���ی م���ی ک���رد... خا
گر بخواهی���م حرکت تاریخی حس���ین بن علی  گرایی محض اس���ت ا ب���ی ش���ک تقلیل 
کنیم. یا موقعیت مکانی و زمانی آن را تنگنایی بر  )ع( را در سال 61 هجری محصور 

تس���ری یابی همه ی وجوه آن به کل تاریخ حیات بش���ر قرار دهیم؛
کربال”  که “کل یوم عاش���ورا و کل ارض 

کمال از حیات سیاسی  زندگی سیاس���ی-اجتماعی حسین بن علی )ع( الگویی تمام و 
گرفته است.  ویژگی مهم و شاخص  کمال را در پیش  که مسیر  اجتماعی بشری است 

این مس���یر چرخش آن حول مداری به محوریت عزت اس���ت.
که مباهله ای دوباره میان همه  حال س���ال ها پس از حماسه ی عاشورا در زمانه ای 
گرفته اس���ت. در عصر ادبار عقل و فلک  کف���ر و همه ی جبهه ی حق در  ی جبه���ه ی 
که دیگر هیچ پیامبری مبعوث نمی شود  زدگی بش���ر،در زمانه غربت حق، در عصری 

و هیچ منذری نمی آید... امتی داعیه دار برپا داش���تن پرچم حق ش���ده اس���ت.
عزت مداری را می توان از کلیدی ترین عناصر به پا داش���تن تمدن نوین اسالمی دانست. 
تمدنی که می خواهد بشریت را به مسیر حق باز گرداند مسیری که به شاهراه ظهور منجی 

پیوند خواهد خورد. 
تحق���ق عنصر عزت در این تم���دن یقینا وجوه مختلفی را نیازمن���د خواهد بود. وجوه 
سیاس���ی، اجتماعی، فرهنگی و... اما یکی از برجس���ته ترین و موثر ترین این وجوه را 
م���ی توان بعد توانمندی های اقتصادی این تمدن نوین دانس���ت. ضعف اقتصادی 
بی ش���ک س���لطه ی بیگانگان و دشمنان و سر سپردگی و نرمش جامعه ی مسلمانان 
کارهای بی���ن المللی و نظام  که همه ی س���از و  را در پ���ی خواهد داش���ت. در زمانه ای 
کارایی خود را  که عمر و  کنند  ه���ای اقتصادی و سیاس���ی موجود به نحوی عمل م���ی 
کنند. بی  کارهای موج���ود در جهان فعل���ی جلوگیری  افزای���ش دهند و از تغییر س���از و 
کارآمد در وجوه  ش���ک به پا خاس���تن تمدنی نوی���ن نیازمند ارائ���ه ی الگویی جدی���د و 
اقتصادی اس���ت. ارائه ی سیاس���ت های اقتصاد مقاومتی از س���وی حضرت آیت اهلل 
کارشناس���ان از دقیق ترین سیاس���ت ه���ای تاریخ جمهوری  ک���ه به اذعان  خامن���ه ای 

اس���المی اس���ت. گامی بزرگ در راه تحقق همان هدف متعالی تمدنی اس���ت.
کوچک در تالش برای ارائ���ه ی نگاهی از زاویه ای تازه و  گام���ی هر چند  اث���ر پیش رو 
کارآمد به مس���ئله ی جایگاه اقتصاد در تمدن اس���المی و نیز جمهوری اس���المی است. 
کوچ���ک در تحقق اه���داف واالی امت  امی���د اس���ت این س���طور بتواند اثری ه���ر چند 

واحده ی اس���المی بگذارد.
گفتنی! که این راه رفتنی اس���ت، نه  یاران پای در راه نهید 

بش���ارت باد ما را! همانا خداوند اراده کرده اس���ت تا حزب اهلل و مس���تضعفین را به 
امامت و وراثت زمین برس���اند....

ما امت آخرالزمانیم، میراث دار همه ی صاحبان عهد در ش���ب یلدای تاریخ.
 این���ک ای���ن مایی���م و ب���ار امان���ت تاریخ...فت���ح دیگ���ری بای���د.
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 6   مقابله با نفوذ
           رهبر معظم انقالب اسالمی  

 7   معيارهاى موفقيت اقتصادى  از دو منظر غير اسالمى و اسالمى
            حجت االسالم و المسلمین دکتر مرتضی آقا تهرانی

 11   اقتصاد درون زا رکن پیشرفت تمدن اسالمی 
           دکتر موسی نجفی 

 16   زهد از دید اسالم
              دکتر شریف لک زایی

گفت وگوی مفید  با غرب تقویت ظرفیت های تمدنی است  21   الزمه ی ارتباط و 
                 دکتر علیرضا آقا حسینی

کلید فهم توسعه نیافتگی  28   توسعه وابسته 
                  امیر حسین پرورش

گرا و تاب آور   30   اقتصاد مقاومتی اقتصادی درون زا، برون 
                   مهندس حمیدرضا فوالدگر

 37   شرکت اسالمیه
                  راضیه خراسانی

 39   اعالمیه ی 5 ماده ای سند حمایت علمای مشروطه از اقتصاد مقاومتی

 40       سیاست های اقتصاد مقاومتی محکم ترین و قوی ترین سندی است
                  که من در جمهوری اسالمی دیده ام

                  دکتر محمد جعفر صدیق

 43   حامیان تولید ملی از شاه-عباس تا آیت اهلل نجفی
                   سید محمدسادات اخوی

 45   باید بر موج تحریم سوار شویم 
                 دکتر عادل پیغامی

کیفیت توزیع ثروت در جامعه ما گرایی و  کوتاه بر مصرف   50    تاملی 
                 محمد علی فوالدگر

فهـــــــــــرســت







مقـــــــــــــــــــابله بـا نفــــــــــــــــوذ!8
مقابله جّدی با دخالت خارجیها و غربیها ، بی اعتنایی به انگشت اشاره غربیها 
و سوءظن به آنهاست. البته بحث دیپلماسی و بحث ارتباطات خارجی، بحث 
دیگری است. انسان در مقام دیپلماسی، می دهد، می گیرد، قرارداد می بندد و 
کار می کند؛ اما در مس���ائل اساس���ی نظام، بایستی انگش���ت اشاره آنها را با  همه 
گورباچف  س���وءظن مورد مالحظه قرار داد؛ به عک���ِس آنچه که آدم در وضعیت 
مشاهده می کند. آنها به هیچ وجه حسن نّیت ندارند. ما در جنگ هشت ساله 
ک���رد، آلمان کمک  ک���ه تمام اروپا ب���ه صّدام کمک کرد؛ فرانس���ه کمک  دیدی���م 
کرد،انگلیس کمک کرد، یوگسالوِی سابق کمک کرد، بلوک شرِق آن روز کمک 
کرد. البته ما هیچ وقت در مقام دیپلماس���ی نمی گوییم که چون ش���ما به صّدام 
کردید، ما با ش���ما رابطه مان را قطع می کنیم؛ نه، عالم دیپلماس���ی یک  کم���ک 
که امروز در بحث سیاست خارجی ما  عالم دیگر است. همین تش���ّنج زدایی ای 
ح می شود، مورد تأیید ماست. باید تشّنج زدایی شود؛ اما تشّنج زدایی غیر  مطر
کند؛ نه، او هم به ما اعتماد ندارد؛ ما  کسی به آنها اعتماد پیدا  که  از این است 
هم به او اعتماد نداریم. کس���انی که در زمینه مس���ائل دیپلماس���ی فّعالند، کاماًل 
می فهمندکه بنده چه عرض می کنم. اصاًل میدان دیپلماسی، میدان یک نبرد 
گفتن صبح بخیر و شب  که پشت میز و با لبخند وبا  واقعی است؛ منتها نبردی 
بخیر انجام می گیرد! وجود ارتباطات دیپلماتیک، هرگز نباید به معنای اعتماد 

کرد. به دشمن تلّقی شود؛ نباید اعتماد 

1379/4/19
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معيـارهاى موفقيـت 
اقتـصادى از دو منـظر 
غيـــر اســـالمى و اســالمى
قا تهرانى  حجت االسالم و المسلمين دکتر مرتضى آ

کنون، انسان ها  تا آن  جا که در دست داریم و در حافظه تاریخ مانده، از دیرباز تا
براى گذران زندگی خویش، با نیازهاى نامحدود و منابع محدود1  روبه رو بوده  
گون���ی، علت پیدایش »علم اقتصاد« بوده اس���ت و اهمیت این  و همی���ن ناهم 
مس���ئله، باعث شده اس���ت تا متفّکران و فیلس���وفانی چون افالطون و ارسطو و 
کنند.2  ح  سیسرون حکیم، نظریه  هاى خاصی در برخی ابواب اقتصادى، مطر
که  گذشته از نیاز انسان، زیاده طلبی و منفعت  پرستی او، از دیگر عواملی بودند 
که از منابع  که قدرت بیشترى دارد، به خود اجازه دهد  کس  موجب  ش���دند هر 

کند.  موجود بیشتری استفاده و بهره بردارى 
ک���ه در اقتصاد اس���المی محورّیت عدالت اقتص���ادى و پرهیز از  از این رو اس���ت 
کلید واژه ه���ای بازدارنده از منفعت طلبی و زیاده خواهی  رباخ���وارى، از برترین 
اس���ت. ام���ا برخی از مکات���ب دیگر اقتصادى، ب���رای جلوگیری از زی���اده طلبی و 
کردند. براى  کار پیش بین���ی  منفع���ت خواه���ی اهرم وج���ود دولت را براى ای���ن 
نمون���ه می توان ب���ه »مرکانتي لیس���ت  ها«، »سوسیالیس���ت  ه���ا« و »کینزین ها« 
اشاره کرد.در مقابل، مکتب هاى دیگرى اعتقاد دارند که حذف دولت از اقتصاد 
گین نماید.  و زمین���ه ایجاد رقاب���ت، می  تواند فضاى جامع���ه را با عدال���ت عطرآ
فیزیوکرات ه���ا و کالس���یك ها، از نمونه هاى گروه دوم ان���د. تفکر غالب در اقتصاد 
کامل اقتص���اد خصوصی و  ام���روزى، اقتص���اد مختلط اس���ت؛ یعنی ن���ه به ط���ور 
س���رمایه دارى و نه اقتصاد دولتی. از این روی، موّفقیت اقتصادى را باید با این 
دید بررس���ی کرد. در این نوش���تار، بعضی از معیارهاى موفقیت اقتصادى را از دو 
منظر غیر اسالمی و اسالمی، در جنبه  هاى مصرف و تولید، بررسی خواهیم  کرد.

  1.  معیارهاى موفقیت در اقتصاد غیر اسالمی
اقتصاد غیر اسالمی گو این که وابستگی به وحی ندارد اما با استفاده از عقل خویش 
گاه خود را به موفقیت هائی نائل آورده که دانستن معیار و عوامل پیشرفت آن ها 

قابل استفاده می باشد، که برخی از آن معیارها از قرار زیر می باشند:

 Scarcity  .  1
يات علم اقتصاد.

ّ
كل 2  . يداهلل دادگر، 

كث���ری ك���ردن مطلوبی���ت ال���ف(  حدا
کاال احس���اس  کنن���ده از یك  ک���ه مصرف  کیفی اس���ت  مطلوبی���ت، ی���ك صفت 
کاه���ش می یابد. در یك  می کن���د و این مطلوبی���ت، همراه با افزایش مصرف، 
گرم، بسیار تشنه هستید. اّولین لیوان  کنید شما در هواى  مثال ساده، فرض 
که می نوش���ید، براى ش���ما مطلوبی���ت باالیی دارد؛ ول���ی دومین لیوان،  آب را 
ل���ذت لی���وان اّول را ن���دارد و همین ط���ور لیوان س���وم از لی���وان دوم مطلوبیت 
کیفی مانند هوش،  گفته ش���د، مطلوبیت، صفتی  که  کم ترى دارد. همان طور 
ک���ه با ع���دد و رقم قاب���ل اندازه گیرى نیس���ت؛  اس���تعداد، زیبای���ی و... اس���ت 
گیرى آن معّین نموده  ان���د. مثاًل در نمونه آب  گرچ���ه واحدهایی ب���راى اندازه  
گفت���ه ش���ده لیوان اّول، ص���د یوتیل )Util( و لیوان دوم، هش���تاد  و تش���نگی، 
کننده با توج���ه به بودجه اى  ک���ه مصرف  گفته ش���ده  یوتی���ل مطلوبیت دارد. 
کاال را  کاال اختصاص ده���د، ترکیبی از دو  ک���ه در اختی���ار دارد و می تواند به دو 

انتخاب می کند که مطلوبّیت باالترى نسبت به ترکیبات دیگر داشته باشد. 3 

كثری ب(  س���ود حدا
تولیدکنن���دگان، باتوج���ه به ش���رایط اقتصادى، هزینه  ه���اى تولید و تقاضاى 
کارگاه تولیدى به ارزیاب���ی می پردازند و در نهایت، به  ب���ازار، براى ایجاد ی���ك 
که باالترین س���ود را براى آنه���ا به ارمغان  کاال ی���ا خدماتی می پردازن���د  تولی���د 
کاه���ش تولید نی���ز همین ه���دف را دنبال  آورد. حت���ی در هن���گام افزای���ش ی���ا 
که  کارخانه را ارزیابی می کنند و در صورتی  می کنند. با همین معیار، هر س���ال 
کس���ی در اقتصاد  ای���ن هدف محقق نش���ود، کارخانه را تعطیل می کنند. کم تر 

غ���رب، نظ���ر ب���ه نیازه���اى جامع���ه ی���ا رضای���ت خداون���د دارد.

كليات علم اقتصاد، باقر قديرى اصىل، ص 113.  .  3
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ج(   تحليــل هزينــه - فــايـده
که  که آیا هزینه اى  هرگونه تصمیم گیرى در اقتصاد بر اساس این تحلیل است 
گر  براى تصمیم خاص اقتصادى پرداخت می ش���ود، چ���ه مقدار منفعت دارد. ا
منفعت آن بیش���تر از هزینه ها باشد، آن را عملی می کند وگرنه از آن چشم پوشی 
ک���رده، به دنب���ال جایگزین می گردد. این بند، تقریبًا مش���ابه بند »ب« اس���ت؛ 
کش���ورى  کنید  فق���ط در این جا هزینه ه���اى معنوى نیز لحاظ می ش���ود. فرض 
کاالهاى متداول،  کند که عالوه بر  کش���ورهایی برقرار  بخواهد ارتباط تجارى با 
کش���ورها هزینه   م���واد مخدر نیز تولی���د می کنند. در این ص���ورت، ارتباط با این 
ه���اى معنوى باالی���ی دارد. گرچه دولت در قبال آن ها پول���ی نمی دهد؛ اّما آثار 
که دامن جوانان را می گیرد، بس���یار س���نگین اس���ت. باتوجه  مخ���ّرب اعتیادى 
ب���ه هزینه  هاى م���ادى و معنوى، اش���خاص، بنگاه ها و دولت ه���ا، گزینه اى را 

که فایده اش بیش از هزینه  هایش باشد. انتخاب می کنند 

  2.  معيارهاى موفقيت اقتصادى از ديدگاه اسالم
در دیدگاه اسالمی، مالك موفقیت، تنها عوامل مادى نیست و کسی که فقط در 
کند، فرد موفقی نخواهد بود.  پناه تصمیمات اقتصادى، دنیاى خویش را آباد 
بلکه باید عوامل غیر مادی را در اقتصاد خویش مورد توجه قرار دهد. چنان که 

گونه آمده است:  در قرآن شریف این 

 
1
َسنة«

َ
 و فى الآِخرِة ح

ً
َسنة

َ
نيا ح

ُّ
نا آِتنا فى الد

َّ
ب

َ
»ر

ای خدای ما در دنیا به ما نیکی عطا بخش و در آخرت نیز نیکی عطا کن!
چون این آیه در مقام مقایسه دنیا و آخرت نیست بنابر این، وزن آخرت با دنیا یکی 
گرفته شده است. ولی در آیات دیگرى که دنیا را در مقام تقابل و قیاس به آخرت براورد 

کرده آخرت را دارای وزن بیشتری دیده و به آن اهمّیت بیشترى قائل شده است: 
2
ولى «

ُ
 الا

َ
ك ِمن

َ
 ل

ٌ
ير

َ
 خ

ُ
»و الآِخرة

و آخرت برای تو از دنیا بهتر است.

 و در آیه دیگرى گذشته از برتر بودن آخرت نسبت به دنیا این گونه آمده است: 
 
3
 َو أبقى «

ٌ
ير

َ
 خ

ُ
»و الآخرة

و آخرت بهتر و باقی تر است.

1 . بقره )2(، آيه 201.
2 . ضحى )(، آيه 93.
3 . اعىل )(، آيه 87.

کمال معنوی: سبقت در نيل به 
در اس���الم، برخ���الف اقتصاد رایج دنیا، مس���ابقه فقط با معی���ار تحلیل هزینه - 
کردن مطلوبیت نیس���ت؛ بلکه در ای���ن دیدگاه وقتی خداوند از  کثر  فایده و حّدا

نعمت هاى بهشتی یاد می کند، پس از آن فرموده: 
4
»

َ
اِفسُون

َ
ن

َ
ت

ُ
ِس الم

َ
اف

َ
ن

َ
لَیت

َ
 ف

َ
ِلک

َ
»َو فِى ذ

و برای رسیدن به آن نعمت ها جا دارد که مشتاقان از یک دیگر پیشی گیرند.

مس���ابقه در نعمتی اس���ت که ما فقط وصف آن را ش���نیده ایم. از دیدگاه اس���الم، 
کند.  ک���ه دو جنبه م���ادى و معن���وى را تأمی���ن  بای���د ب���ه دنب���ال موفقیتی ب���ود 
عوام���ل موفقیت در س���طح فرد و جامعه را باید در الب���ه الى آیات قرآن و کلمات 
که بعضی  کرد. قطعًا عوامل زیادى را می توان نام برد  معصومان)ع( جس���تجو 

کرد: از آن موارد را در زمینه تولید و مصرف اشاره خواهیم 

بخش اّول:  تجارت و توليد
کرم  ک���ه در جوان���ی پیامبر ا یک���ی از ش���غل های ارزنده در اس���الم تجارت اس���ت 
)علیه الّس���الم( به آن اش���تغال داشته اند. در کالم اهلل مجید ما را از این تجارت 

و معامله دنیوی به تجارتی اخروی فرا خوانده است:

کم على تجاره تنجیکم من عذاب الیم؟ * تؤمنون 
ّ
ها الذین آمنوا! هل ادل

ّ
»یا ای

باهلل و رسوله و تجاهدون فى سبيل اهلل باموالکم و انفسکم، ذلکم خير لکم 

5
ان کنتم تعلمون.«

ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا می خواهید که شما را به تجارتی راهنمائی 
کنم که شما را از عذابی دردناک نجات دهد؟ ایمان به خدا و رسول آورده و در 

ره خدا با مال و جانتان مجاهده کنید، که آن بر شما بهتر است اگر بدانید. 

الف(  تجارت نمودن براى خود
رشد تولید را می توان به عنوان معیارى براى پیشرفت کشورها مطرح ساخت. آن 
چه می تواند جامعه اس���المی را در قبال زورمداران مصون بدارد، عدم وابستگی به 
که واحدهاى تولیدى باتوجه به  آن هاست و این مهّم تحقق نمی یابد، مگر این 
نیازها افزایش یابند که در نتیجه، هم بین واحدهاى تولیدى رقابت ایجاد می کند 
و ه���م تولی���د، از نظر کّمی و کیفی افزایش پی���دا می کند. این م���الك را از بیان امام 

صادق)ع(، می توان فهمید:
عّمار ساباطی یکی از راویان حدیث است که از امام صادق)ع( پرسید: 

گر ش���خصی اجیر ش���ود، همان مقدارى را به دس���ت می آورد که خودش تجارت  »ا
کند؟«. حضرت فرمود: »اجیر کسی نشود، تجارت کند و از خدا طلب روزى نماید«.6

، )83(، آيه 26. 4 . مطففین
5 . صف )61(، آيات 10 و 11. 

6 . الكاىف، ج 5، ص 90. 
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ب(   خطر  پـذيرى
در ش���رایط ع���ادى، هرکار تولی���دى یا تجارى ب���ا خطر روبه رو اس���ت. تولیدکننده 
کاال، شرایط جامعه چگونه خواهد بود. آیا تقاضا براى  نمی داند در موقع حصول 
کاالى تولی���دى او وجود خواهد داش���ت؟ یا این که زحم���ات او با بی توجهی بازار 
رو برو خواهد ش���د.گرچه موقع تأس���یس واحد تولیدى، ارزیابی مثبتی از شرایط 
موجود و آینده داشته است، ولی ممکن است هم زمان با او محصوالت بهترى 
گردد و  ج وارد  کاالها از خار از طریق دیگر، تولید شوند. ممکن است مشابه این 
گیرد؛ ممکن است تا زمان تولید، سلیقه  به قیمت ارزان، در دسترس مردم قرار 
مردم عوض ش���ود؛ ممکن است بر اثر شرایط سیاسی کشور، مواد اّولیه، کمیاب 
گ���رداب این افکار  کننده در  گ���ر تولید  کند. ا ش���ود و تولی���د آن را با خط���ر مواجه 
گفته می ش���ود  کند و تاجر نباید تجارت نماید؛ ولی امروزه  ف���رو رود، نباید تولید 
ک���ه حضرت  اف���راد خطرپذی���ر، نس���بت ب���ه اف���راد خطر گری���ز، موفق ترند. چنان 
امام علی)علیه الّس���الم( فرمود: »تاجر ترس���و، محروم اس���ت و براى تاجر جسور 

)خطرپذیر(، رزق و روزى تضمین شده است.«1

ج(    توليـد
کش���اورزى، صنع���ت و خدمات، از جمله بخش ه���اى مهم اقتصاد  بخش هاى 
کش���ورى به فراخور وضعیت جغرافیایی و امکان���ات، در یکی از  که هر  هس���تند 
آن ه���ا مزّیت نس���بی دارد و می تواند همان را فع���ال کند و در بخش هاى دیگر، 
کش���ورها قابلیت رش���د در  کاالهاى دیگران باش���د. البته بعضی  کننده  مص���رف 

همه بخش ها را دارند. 

 کشاورزى برترين توليد:
گ���و ای���ن که ائم���ه اطهار )علیهم الّس���الم( و نیز برخ���ی از انبیاء اله���ی در روایات 
کید ش���ده  م���ا ب���دون توّجه به ش���رایط و به ط���ور مطلق، بر احیاى کش���اورزى تأ
کس���ی زمین ه���اى معّطل افت���اده را آباد  گر  اس���ت. حتی از دیدگاه فقه ش���یعه، ا
گردیده مالك آن زمین می ش���ود. امروزه به  ک���ه در فقه تعیین  کند، با ش���رایطی 
محص���والت کش���اورزى مثل گندم و برن���ج به عنوان کاالى مصرف���ی نگاه نمی  
ش���ود؛ بلکه از آن ها به عنوان ابزارهاى سیاسی در دست قدرت هاى بزرگ یاد 
می ش���ود. در گذشته، برنج تولید داخل ژاپن، به قیمت چند برابر برنج وارداتی 
کردند  گرانی را بر خود تحمیل  تمام می  شد، ولی ژاپنی ها سختی های ناشی از 

كنزالعمال، ح 9239.  . 1

کنند. حیف اس���ت مسلمانان  که در نهایت، نیاز خود را در داخل برآورده  تا این 
کش���اورزى  که دارن���د، مع الوص���ف، نیازمند محصوالت  ب���ا توجه ب���ه امکاناتی 
که  کرد  که این خود نوعی وابستگی و دلبستگی ایجاد خواهد  دیگران باش���ند، 

گرائی اسالم سازگاری چندانی ندارد.  با مبنای استقالل 
امام علی)سالم اهلل علیه( می  فرماید: 

کافی داشته باشد و حقیر بماند، از خدا دور شده است.« 2 کس آب و خاك  »هر 
که فرمود:  گونه رسیده  در بیانی از حضرت امام باقر)علیه الّسالم( نیز این 

»هیچ ش���غلی نزد خدا محبوب تر از کشاورزى نیست و همه پیامبران، به غیر از 
کشاورز بوده اند.«3 ادریس، 

كاالهاى ضرورى د(   تولید 
بر مبنای حکم عقل از فرصت هاي مناسب باید برای تحصیل کاالهاي ضروری 
گر وقت دیگری وس���یع تر یافتیم  براي گذران زندگي اس���تفاده برد. از این روي، ا
که غیر ضروری اس���ت خواهیم پرداخ���ت. در روایت مفّصلی از امام  به امور دیگر 

صادق )علیه الّسالم( است که در تولید باید چهار اصل رعایت شود:
      اصل احتیاج عمومی

      اصل سودمندى عمومی
      اصل قوام اجتماعی

گویى به نیازمندى هاى عمومی توده ها4       اصل پاسخ 

بخش دّوم : مصرف 
الف(   میانه  روى در مصرف

پیش از این اش���اره ش���د که انس���ان با محدودی���ت منابع مال���ی و نامحدود بودن 
نیازه���ا روبه  روس���ت و علم اقتصاد نیز زاییده همین کمیابی اس���ت. لذا با همین 
کاالها مث���ل هوا، اقتصادى نیس���تند، چون به می���زان نامحدود،  معی���ار، بعضی 
وج���ود دارد و هر کس براى هر اندازه از مصرف آن آزاد اس���ت. براى چیره ش���دن 
که در روایات از آن تعبیر به اقتصاد ش���ده  کمیابی، تنها راه، میانه روى اس���ت  بر 
کردن،  ج  است.رس���ول خدا )صلوات اهلل علیه و آله( فرمود: »میانه  روى در خر
کند، خدا  کس میانه  روى  نصف معیشت است.«5هم ایش���ان می  فرماید: »هر 
گرداند.«6امام علی)علیه الّس���الم( نیز فرموده اس���ت: »میانه روى،  او را بی  نیاز 
که  مال اندك را رشد می دهد.«7و امام کاظم)علیه الّسالم( می فرماید: »انسانی 

کند، فقیر نشود.«8 میانه روى 

2 . قرب اإلسناد، ص 115، ح 404. 
3 . مستدرك الوسائل، ج 13، ص 461، ح 15898.

4 . احلياة، حممدرضا حكيمى، ج 6، ص 264.
كنزالعمال، ح 5434.  . 5

واطر، ج 1، ص 167. 6 . تنبيه احلن
7 . غرراحلكم، ح 334.
صال، ص 620. 8 . احلن
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ب(   سرباِر ديگران نبودن
س���وم،  جه���ان  کش���ورهاى  مش���کالت  از  یک���ی 
کس���ی  بحثی ب���ه نام »بار تکّفل« اس���ت؛ یعنی هر 
کردن چند نف���ر را دارد و این رقم  مس���ئولیت س���یر 
که، در روایات  کش���ورها باالس���ت. در حالی  در این 
که انسان باید از دسْت رنج خویش  سفارش ش���ده 
کند.فض���ل بن اب���ی قّره می گوی���د: بر امام  ارت���زاق 
ک���ه  صادق)علی���ه الّس���الم( وارد ش���دم، در حال���ی 
ک���ردم: جان م���ا فداى  کار ب���ود. ع���رض  مش���غول 
کنید یا ما یا غالمان براى شما  ش���ما باد! کار را رها 

انج���ام دهن���د. حض���رت فرم���ود: 
گذارید! دوس���ت دارم خدا مرا  »مرا به حال خود وا
کار می کنم و به دنبال  که با دس���ت خویش  ببیند 

طلب حالل هس���تم«.1
روای���ات فراوان دیگ���رى در مورد مذّم���ت تقاضا از 
دیگ���ران و وابس���تگی به آن ها وارد ش���ده اس���ت. 
که از پیامبر)صلوات اهلل علیه و آله( فرمود:   چنان 
هرگاه ش���خصی باب سؤال )درخواس���ت و تقاضا( 
را ب���ر روى خ���ود بگش���اید، خداون���د، هفت���اد باب 
فق���ر را ب���ر او می گش���اید.2 امام ص���ادق)ع( فرمود: 
کس���ی تقاض���اى چی���زى نمی کنند؛  ش���یعیان ما از 
گرس���نگی بمیرند.3 از این روی، در اسالم  گرچه از 
که  گری حرام دانس���ته ش���ده است. چنان  تکّدی 
کرد  جن���اب آقای نمازی ش���اهرودی )ره( نقل می 
که:  ک���ه حضرت صاح���ب الّزمان به م���ن فرمودند 
گفته  »الّتک���ّدی ح���رام«4 گدائ���ی ح���رام اس���ت.  نا
که روایات فراوانی نیز به همین معنا از  پیداس���ت 
کتب روائی نقل شده  اهل بیت )علیه الّس���الم( در 

اس���ت.

1 . كتاب من الحيضره الفقيه، ج 3، ص 163، ح 3595.
2 . جامع األخبار، ص 379، ح 1061.

3 . وسائل الشيعة، ج 6، ص 309.
گانه از جناب ايشان اين روايت را  4 . بنده در چند ديدار جدا
در منزلشان مشهد مقّدس از قول آقا صاحب الزمان )ارواحنا 

فداه( شنيده ام.

ج(      پرهيز از اسراف 
ک���ردن در مصرف  »اس���راف« ب���ه معنی »زیاده روی 
چی���زی«5 بیم���اری مصرف زدگ���ی ام���روزه بیماری 
قرن ما اس���ت. حّد مصرفی مورد س���فارش اس���الم، 
»حّد کفاف« است        که این حد، اندازه مشخصی 
کاظم)ع(          ندارد. اسحاق بن عمار می گوید: به امام 
کار اسراف  گفتم: مردى ده پیراهن دارد. آیا در این 
بیش���تر  دوام  باع���ث  فرمود:»ای���ن،  اس���ت؟  ک���رده 
ک���ه لباس  جامه هاى اوس���ت، و اس���راف آن اس���ت 
آبرومن���د خ���ود را در جاه���اى آل���وده بپوش���ی و آن را 

کنی«.6 ضایع 

5 . حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، هتران: سخن، 1381، ج 
1، ص 398، حتت واژه »اسرف«.

6 . مكارم األخالق، ص 112.

د( پرهیز از تبذیر 
کردن م���ال و دارائی را  ج  »تبذی���ر«؛ به »بیهوده خر
گوین���د.«7 این همان »ول خرجی« اس���ت.8 برخی 
ب���ه راحتی بهاى س���نگینی را می پردازن���د در حالی 
کاال و ی���ا چیزی مناس���ب و به ان���دازه پرداخت  ک���ه 
گروه را به صراحت و  کند. ای���ن  خ���ود دریافت نمی 

شفافی قرآن برادران شیطانشان نامید:
9
َیاطِین«

َّ
 الش

َ
انُوا ِاخوان

َ
 ک

َ
ِرین ِ

ّ
َبذ

ُ
 الم

َّ
»ِان

البته ولخرجان برادران شیطان ها هستند.

سخن،  هتران:  سخن،  بزرگ  فرهنگ  انوری،  حسن   .  7
1381، ج 3، ص 1604، حتت واژه »تبذير«.

سخن،  هتران:  سخن،  بزرگ  فرهنگ  انوری،  حسن   .  8
1381، ج 3، ص 1604، حتت واژه »تبذير«.

9 . ،)(، آيه .
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  نگاه شما به نظریه ی تاریخ چگونه است؟ 
الگوهایی که ما در س���نت پیدا می کنیم و در 
آن موفق بوده ایم مثل نمونه هایی در مسأله 
اقتصاد، چقدر قابلیت انطباق در زمان فعلی 
را دارن���د؟  رنگ و بوی زمان و مکانی که در آن 
اتفاق افتاده و مقتضیاتی که داش���ته چقدر 
باعث می ش���ود ک���ه امروزه بتوانی���م به آن ها 
استناد کنیم؟ به طور مثال در مسأله اقتصاد 
از  خب���ری  بوی���ه  آل  و  صفوی���ه  زم���ان  در 
امپریالیسم و س���رمایه داری و نظام اقتصاد 
ب���ازار آزاد نبوده آیا الگوهای موفق آن دوره در 
ش���رایط فعلی که این مناسبات حاکم است 

قابلیت اجرا دارد؟ٌٌ
بس���م اهلل الرحمن الرحی���م: ببینید بحثی 
ح می ش���ود دو  ک���ه در مس���ائل تاریخ مطر

جور اس���ت یک���ی حوادث و وقایع اس���ت و 
که ش���ما  ای���ن به آن چیزی مربوط اس���ت 
می گوئی���د ب���ه زمان ح���ال نزدیک اس���ت 
و انطب���اق دارد ی���ا ن���دارد. و ی���ک وق���ت 
صحبت از اندیشه هاس���ت، اندیش���ه یک 
تفک���ر و یک حادثه ف���را زمانی و فرا مکانی 
اس���ت مث���اًل قیام حض���رت اباعب���داهلل )ع( 
کند با شمش���یر  گر امروز بخواهد قیام  ک���ه ا
و اس���ب قی���ام نمی کن���د، طبیعتًا ب���ا تانک 
و ت���وپ و تفن���گ قی���ام می کند، ب���ه خاطر 
اینک���ه تکنی���ک و س���الح بش���ر پیش���رفت 
کرده اما اندیش���ه قیام چه؟ اندیش���ه قیام 

که تابع زم���ان و مکان  ام���ام حس���ین )ع( امر به مع���روف و نهی از منکر اس���ت 
نیس���ت هر وقت ظلمی واقع ش���ود باید انجام ش���ود اما با توج���ه به مقتضیات 
زمان و مکان خودش نهی از منکر انجام ش���ود. در اقتصاد مقاومتی و تحریم) 
کاالهای خارجی اس���ت.( هم همین اس���ت،  منظ���ور از تحری���م، تحری���م خرید 

تحریم یک روح���ی دارد، روحش هویت 
از هوی���ت  پاس���داری و صیان���ت  اس���ت، 
ملی و فرهنگی و ش���خیصت یک جامعه 
در  طبیعت���ًا  آن  ابزاره���ای  ح���اال  اس���ت، 
زمان ه���ای مختلف ف���رق می کند، حال 
جامع���ه ای���ران ب���ا جامع���ه مص���ر و اروپ���ا 
فرق می کند، اصلش تحریم اس���ت، این 
ک���ه باعث می ش���ود ش���ما فروش  چیزی 
کااله���ای دش���من را نمی خواهید تقویت 
ش���ود و نف���وذ بازار دش���من  خارج���ی را در 
کش���ور خودم���ان مح���دود می کنیم  بازار 
و ی���ا قطع می کنی���م و این ب���ا نخریدن و 
مقاوم���ت منف���ی انج���ام می ش���ود و این 
ب���ه ق���ول امروزی ه���ای جنگ بی���ن نرم 
و س���خت اس���ت، نه ن���رم مطلق اس���ت و 
نه س���خت مطل���ق. اما ش���یوه ها متفاوت 
ک���و  ع تنبا ک���و موض���و اس���ت. در قی���ام تنبا
کو نیس���ت،  ع اصاًل تنبا ب���ود و امروز موضو
هرچن���د تحری���م س���یگار و دخانی���ات ب���ه 
کش���ورهای غرب���ی خیل���ی ضرب���ه می زن���د 
کمپان���ی رژی اص���اًل یکی  ع  اما ب���ا موض���و
نیس���ت و ف���رق می کند. اما اص���ل تحریم 
که ای���ن تحریم باعث ش���ود  مه���م اس���ت 
مس���لمان ها و جامع���ه به فکر ش���خصیت 
کن���د.  و هویت���ش بیفت���د و از آن صیان���ت 
که این تحریم ها  حاال قسمت دوم سوال 
چگونه ش���ود که امروزی ش���ود؟ ما در جامعه ایران و در جوامع دیگر می توانیم 
از تحریم ها س���راغ بگیریم و می بینیم که در آنجا اثر داش���ته است . این ایراد را 
کثرًا افراد فقیری بودند  که ا که به س���یصد میلیون هندی  گاندی می گیرند  به 
کنند و  و زیر س���لطه انگلیس و کمپانی هند ش���رقی بودند،  می گفت نخ ریس���ی 

اقتصـــاد درون زا رکــن پیـشرفت تـمدن اسالمى
مصاحبه : اميرحسين پرورش ، محمد على فوالدگر

دکتر موسی نجفی عضو سابق هیئت علمی گروه آموزشی علوم 
سیاس���ی دانشکده حقوق و علوم سیاس���ی دانشگاه تهران، مدیر 
گروه اندیش���ه سیاسی دانش���کده الهیات و فلسفه دانش���گاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و رئیس پژوهشکده فرهنگ، 
انق���الب و تم���دن اس���المی و رئی���س گروه نظری���ه پ���ردازی انقالب 
اسالمی و مدیر گروه دوره دکترای علوم سیاسی با گرایش مسائل 
ای���ران در مؤسس���ه آموزش���ی و پژوهش���ی ام���ام خمینی اس���ت. او 
صاحب »نظریه تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان« در کرسی های 
نظریه پردازی اس���ت. وی رئیس و موسس خانه بیداری اسالمی 

اصفهان است.
در ای���ن مصاحبه کوش���یده ایم تا  نظرات وی در حوزه ی ریش���ه 
و تاریخ نهضت های تحریمی مردمی و به تبع آن پیش���ینه های 

مدل اقتصاد مقاومتی را جویا شویم.
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کاالهای خارج���ی نخرید و بافندگی  بریس���ند. می گف���ت نخرید و بریس���ید یعنی 
که در خانه اس���ت قابل مقایس���ه  کنی���د، آن وقت می گفتند این دس���تگا ه های 
گرفته  گور به ایشان ایراد  نیس���ت با پارچه های اعالی منچستر و انگلیس���ی. تا
که به ش���ما توصیه می کنم  کارها چیس���ت که می کنی؟ گاندی می گوید  که این 
خ های ریس���ندگی ش���روع  لباس ه���ای خارج���ی را در بیاورید و با یکی از این چر
که از اروپا برگش���ته اس���ت. این  گ���وری می گوید  کنی���د ب���ه بافتن . ای���ن را به تا
کش���ور غیرمس���لمان و س���یصد میلیون هندی جوابگو بوده است. در  س���الح در 
قضی���ه روس ها و حرکت های ضدکمونیس���تی هم مثال دیگری اس���ت. پس از 
گش���وده شد و ورود مک دونالد و س���ایر برندهای غربی به روسیه.  که درها  آن 
کرد، آمریکا روس���یه  کریمه را به روس���یه ملحق  که پوتین  اما در قضیه اوکراین 
کاالهای  که روس ها در مقابله و ب���ا تحریم  کرد و یک���ی از ابزارهایی  را تحری���م 
که  کار بردند تحریم مک دونالد اس���ت. رسانه ها نشان می دهند  آمریکایی به 
مک دونالد در روس���یه بسته شده اس���ت با یک شهروند روسی مصاحبه می کرد 
که بحث منافع ملی  کشور ما به همین مک دونالد بود و حاال  که نفوذ غرب در 

که بسته شد و چیزی نمی خریم.  است خوب شد 
گفت  ح���اال این م���وارد مختل���ف دارد. پ���س باید 
تحری���م  کااله���ا و لباس ه���ا و اندیش���ه فرازمانی و 

فرامکانی اس���ت.

   یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی که رهبر 
اعالم می کنند مردم محور بودنش است، یعنی 
حرکت���ی ک���ه منحص���ر در س���ازمان های دولتی 
نیس���ت و ما در دوران های مختلفی که ش���اهد 
ش���کوفایی تمدنی هس���تیم مثل عص���ر زرین و 

دوره آل بویه و صفویه، پارامتری داریم که نشان دهیم این اقتصاد مقاومتی 
مردم محور بوده و مردم از یک نشاط اقتصادی برخوردار بودند؟

کاالی خارجی اولین بار بعد از ترکمنچای وارد ایران ش���ده زیرا  نهضت تحریم 
نفوذ غرب در ایران به طور جدی بعد از ترکمنچای بوده اس���ت.

  از وج���ه ایجاب���ی ک���ه یک���ی از مؤلفه ه���ای رش���د تم���دن، ق���درت 
اقتصادی بوده اس���ت چطور؟

ک���ه قدرتمند  کش���وری  در دوره صفوی���ه ما تحریم نداش���تیم و نیاز نداش���تیم و 
کاالی دش���من را نیاز ندارد. در آن زمان یک رقیب وجود داشت  اس���ت تحریم 
که آن هم عثمانی ها بودند.  ما در زمان صفویه صادرات داشتیم و آن ابریشم 
که ب���ه اروپا ص���ادر می کردی���م . ایران یک���ی از بزرگتری���ن صادر  و ف���رش ب���وده 
کاالهای مرغوب را می دادند از روس ها س���الح و  کنندگان جهان اس���ت. وقتی 
که منت هم سرشان می گذاشتند  آهن می خریدند ولی خریدش���ان طوری بوده 
و خری���د احتیاج وار نبوده و خرید اس���تراتژیک نبوده چ���ون صفویان قدرتمندتر 

ک���ه االن از ما خش���کبار می خرند، این ها  کش���ورهای غربی  بودن���د. برای مثال 
که اس���تراتژیک نیس���تند ولی خرید سالح اس���تراتژیک اس���ت. معمواًل ایرانی ها 
همیش���ه درخواس���ت س���الح داش���تند از غربی ها، البته آن ها در این زمینه از ما 
خیلی بهتر نبودند ولی پیشرفت هایی در این زمینه داشتند برای همین است 
که شاه اس���ماعیل در چالدران شکس���ت خورد. البته آن هم تقصیر خودش بود 
کس���ی را بزنی���م و خودش حمله  ک���ه می گف���ت جوانمردانه نیس���ت ما از راه دور 
می ک���رد و ش���جاع هم بود با شمش���یر به توپ ه���ا حمله می کردن���د. در آن زمان 
کردند و  توپ ه���ا را ب���ا زنجیر به هم می بس���تند.  دس���تور داد قزلباش ه���ا حمله 
که با قطع  کار می کردن���د  کردن���د و توپ ها نمی دان���م چه جور  زنجیره���ا را پ���اره 
زنجیر تنظیمشان به هم می خورد یا چیز دیگری. برای همین عده ای در این 
که چطور  کرد  حمله تکه تکه شدند و شیرازه ارتش از هم پاشید و بعد مشورت 
گفتند جلو نرویم اینها توپش���ان به ما می رس���د و عده ای  بجنگی���م، ی���ک عده 
دیگر گفتند برای چه بترسیم برویم جلو و همین غیرت زیادی کار دستشان داد. 
اقتصاد در دوره صفوی مردمی اس���ت و نظام سیاسی نیز در ترکیب با آن نیرومند 
اس���ت. ولی در دوره قاجار که نظام نیرومند سیاسی 
نیس���ت، تحریم خیلی مهم اس���ت  تحریم در زمانی 
معمواًل خودش را نش���ان می دهد که قدرت سیاسی 
کم اس���ت و ش���کوفایی اقتصادی برای زمانی است 
ک���ه قدرت سیاس���ی زی���اد اس���ت و می توان���د در برابر 

خارجی ها بایستد مانند دوره صفویه. 

   اگر آسیب شناسی بکنیم پی می بریم که شاید 
نگاه به فعالیت اقتصادی در جامعه ی ما خیلی 
ن���گاه مثبتی نیس���ت به خص���وص در فضاهای 
مذهبی و این یکی از دغدغه های جدی ماس���ت. س���والما این اس���ت که در 

تاریخ در بین مردم سابقه  فعالیت اقتصادی مولد داشته ایم؟
بل���ه در زمان صفویه خیلی داش���تیم. در زمان صفویه تولید فرش ملی ش���د. از 
که بهم مرتبط هستند. اصاًل این  گوسفند در عشایر تا دار قالی روستایی  پش���م 
کنید  که شما نخ ریسی  گاندی است او هم نمی گفت  دار قالی همان ریس���ندگی 
کشاورز  کشاورزهای فقیر باشد االن دار قالی ما دقیقًا کمک  کمک  که  می گفت 
اس���ت، همین االن در خانه روس���تایی زن روس���تایی قالی می بافد و ش���وهرش 
گاندی از آن اس���تفاده کرده  کار می کن���د و ای���ن همان تز ماس���ت که  در مزرع���ه 
که به بازار  که در آن قالی نباشد؟ این قالی تا زمانی  اس���ت. آیا روستایی اس���ت 
که ش���عار ما  بیاید و صادر ش���ود چند نفر از آن نان می خورند؟ صنعت ملی ای 
در آن اس���ت، هنر و زیبایی در آن اس���ت. موکت فرهنگ خودش را دارد و قالی 

فرهن���گ خ���ودش را دارد.
وز را کجا می ش���ود جس���تجو کرد، م���ا از اقتصاد     ریش���ه ی ضع���ف ام���ر

مقاومتی مولد فاصله گرفته ایم و تبدیل به مصرف کننده ش���ده ایم؟

 یک وقت صحبت از اندیشه هاست، 
اندیشه ی یک تفکر و یک حادثه فرا زمانی 

و فرا مکانی است.
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همان مصرفی بودن اس���ت، قالی در فقیرترین خانه ایرانی هم بوده و قالی 
که با ابریش���م اس���ت و در خانه اش���رافی و در اروپا هم  گران قیمت هم داریم 
کثر  که همه جا را در بر می گیرد. در آن دوران ا هس���ت. یعنی صنعتی اس���ت 
کثرًا تجار  گر بروید ا کاش���ان خانه ه���ای تاریخی را ا تجار ما تجار قالی اند. در 
قالی اند. به پول االن این خانه ها ش���اید یکصد میلیارد ارزش داش���ته باش���د 
کرده اند اما االن  کاش���ان  ج همین ش���هر  کرده اند و س���ود آن را خر و تج���ارت 
که اش���تباه است و این  تجار ما پول را می برند در آمریکا و اروپا ویال می خرند 
کار فرهنگی خودمان بش���ود.  که صرف معماری و شهرس���ازی و  باید برگردد 
ح���اال بازار خودمان تقریبًا همین را دارد مانند س���اخت مس���جد و حس���ینیه. 
که در بازارهاس���ت  کجا می آیند؟  مس���اجدی  اتفاقًا پول های این حوزه ها از 
گفت االن وضع مردم بهتر شده است و  رونقش هم بیش���تر اس���ت. البته باید 
فقط بازار نیس���ت و این نش���ان دهنده رش���د اقتصادی مردم است . ارتباطی 
ج نش���ود م���ی رود در اروپا و  گ���ر اینجا خر بی���ن اقتص���اد و فرهن���گ هس���ت و ا
متأس���فانه ص���رف چیزه���ای دیگر می ش���ود. اقتص���اد مقاومتی یک بس���ته و 

پکی���ج اس���ت و همه اضالعی دارد و این نیس���ت 
ک���ه نخرید و نپوش���ید اتفاقًا بخری���د و خوب هم 

بپوش���ید ول���ی ص���رف تولی���د خودم���ان بکنی���د.

   رسوبی از گذشته در فرهنگ ما وجود دارد که 
وت  می ت���وان آن را ن���گاه منفی به جم���ع آوری ثر
دانست، ریش���ه این امر  از تصوف است که وارد 

شیعه شده است؟ 
که از تصوف وارد ش���ده باش���د  بل���ه احتم���ال دارد 
ول���ی این تفکرات قلندری و ... درس���ت نیس���ت، 

بل���ه ما زه���د داریم ولی این جدای از فقر اس���ت، زهد بی اعتنایی به دنیاس���ت 
و می توانید داش���ته باشید و بی اعتنا به دنیا باش���ید. فقر در جامعه ما به نظرم 
کار انقالبی و اشرافی گری  مطلوب نبوده است حتی در زندگی علما. البته مدل 
کش���ید. این در دهه  زیاد همراه نیس���ت و در انقالبی گری باید مقداری ریاضت 

ش���صت بود ولی از بین رفت.

وی  وز و وس���ایل و ارتباطات موجود که ر    با توجه به ش���رایط دنیای امر
وابط بین الملل تأثیر گذاشته است مسأله ارتباط اقتصادی یک  سیاست و ر
فاکت���ور اثرگذار اس���ت. اقتص���اد جهانی و پیوس���تگی جهان���ی آن که دالیل 
عقالن���ی دارد مانند مزیت نس���بی و صرف���ه اقتصادی، در این ش���رایط و با 
وج���ود این نظریات آیا اقتصاد مقاومتی می خواهد با این س���اختار مقابله 
کند یا در همین س���اختار عمل کند؟ س���وال را اگر به نحوی دیگر بپرس���یم آیا 

وای اقتصادی می شود ؟ اقتصاد مقاومتی منجر به انز
گر نظر هم بدهم  گر از یک اس���تاد اقتصاد بپرس���ید بهتر اس���ت من ا این ها را ا

نظرم صالحیت ندارد چون اقتصاد بلد نیس���تم بنده رشته ام علوم سیاسی، 
فلس���فه سیاس���ی و تاریخ سیاس���ی اس���ت.در این س���ه حوزه بپرس���ید.

   اقتصاد مقاومتی در نگاه کالن تمدنی با همین عنوان قرار می گیرد یا چیز 
دیگری؟ اقتصاد مقاومتی از عنوانش برمی آید که یک مفهوم سلبی است؟

کاالی خارج���ی اس���ت ول���ی اقتص���اد مقاومتی س���لبی  س���لبی ب���رای تحری���م 
نیس���ت. اتفاقا ایجابی اس���ت یعنی ش���ما به داش���ته های خودت���ان قناعت 
گس���ترش دهی���د و طبیعتًا با  کنی���د، ای���ن اقتص���اد مل���ی و ملکی خودت���ان را 

اقتص���اد مصرف���ی ه���م تع���ارض دارد.

ورت خودباوری در حوزه تمدن هم وجود دارد؟     آیا ضر
گ���ر بخواهند عنوان های مس���تقل داش���ته باش���ند باید ابزار  بل���ه. تمدن ها ا
کرده  خودش���ان را داشته باش���ند مثاًل تمدن غرب اش���یای خودش را تولید 
اس���ت، تمدن اس���المی هم زمان���ی ابزار خودش را داش���ته، ح���ال این ابزار 
از معم���اری، صنع���ت، وس���ائل فلک���ی، نج���وم و ... را ش���امل می ش���ود ت���ا 
وس���ایل پزشکی و ... . تمدن اس���المی می تواند 
اب���زار تم���دن دیگ���ر را ب���ه خدمت بگی���رد ولی در 
ک���ه الزم خ���ودش اس���ت تولید  آخ���ر برخ���ی ابزار 
کن���د. ب���رای مث���ال در شهرس���ازی اس���المی قبله 
چی���ز مهمی اس���ت، قبله ب���رای مس���لمانان مهم 
اس���ت، ای���ن در شهرس���ازی غرب���ی اص���اًل رعایت 
در  ول���ی  برایش���ان  نیس���ت  مه���م  و  نمی ش���ود 
ج س���ازی  گ���ر آپارتمان و بر شهرس���ازی اس���المی ا
ه���م بکنن���د باید قبله لحاظ ش���ود و دستش���ویی 
ج س���ازی  بر ول���و  باش���د  قبل���ه  ب���ه  رو  نمی توان���د 
که اش���کال دارد و این خ���ود یک تأثیر شهرس���ازی  ب���ه س���بک غربی باش���د 
تمدنی اس���ت حت���ی در شهرس���ازی غرب���ی. مانند مس���ئله مح���رم ونامحرم 
که در اس���الم جزو ضروریات اس���ت و این تأثیر می گذارد در چیزهای  بودن 
التقاط���ی مانن���د شهرس���ازی. یا در صنعت چ���رم  که ش���ما نمی توانید از چرم 
کنی���د حتی در بازار مس���لمان ها. بنده  حیوان نجس مانند س���گ اس���تفاده 
در فرانس���ه در نزدی���ک دانش���گاه س���وربن به یک رس���توران رفت���م در همه 
که برای  که نجس اس���ت، یک جا ه���م  غذاها ش���راب اس���تفاده ش���ده ب���ود 
گوش���ت حالل شراب سرو می کردند! در  کنار  که در  ترک های مس���لمان بود 
که اقلیت مس���لمان اس���ت باالخره تأثیرات���ی می پذیرند ولی در  کش���ورهایی 
که م���ی فرمایند  کتابی در ح���وزه عرفانی دارند  کش���ورهای اس���المی،  ام���ام 
گر ی���ک اقلیتی  اذان مطه���ر اس���ت و هم���ه چیز آن تطهی���ر می َش���ود، حتی ا
گ���ر صدای اذان بلند ش���ود همه محل���ه و بازار را هم  در محل���ه ای باش���ند  ا

مطه���ر  ٌ می کن���د. 

کاالی خارجی اولین بار بعد  نهضت تحریم 
از ترکمنچای وارد ایران شده زیرا اولین 
نفوذ غرب در ایران به طور جدی بعد از 

ترکمنچای بوده است.
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ود داشتند؟     علما در مسائل اقتصادی فقط در دوره قاجار و پهلوی ور
ود علما داریم؟ پیش از آن شواهدی بر ور

کش���اورزی و صنعتی همیش���ه ورود داش���تند. این موقوفاتی  که در بخش  علما 
گ���ر خود علم���ا وارد  ک���ه وج���ود دارد از ط���رف همین علماس���ت، ب���ه نظر بنده ا

نمی ش���دند به تجار خط می دادند. 
   نمونه ی مشخص تاریخی ای داریم؟

که تولید  در دوره پهلوی همین بازار اس���ت، در اصفهان همین چهارباغ اس���ت 
کازرونی ها اس���ت  وطن���ی خودم���ان ب���وده در همدان ه���م ادامه همی���ن بحث 
ک���ه جنس داخلی اس���تفاده می کردن���د. اصفهان تولید داخلی داش���ت. کیفیت 
پارچه ه���ا خیلی خوب بود. جنس خارجی آن موقع این قدر وارد نمی ش���د و در 
ک نبود. اما االن به خاطر ارتباطات اینترنتی و تلویزیونی در  بین مردم هم مال

خانواده ها وارد ش���ده اس���ت.

   لطفًا این س���وال را از وجهه علوم سیاس���ی جواب بدهید، در حرکت کالن 
جمه���وری اس���المی و ادعای تمدن س���ازی،آیا اقتصاد مقاومت���ی و اقتصاد 
ون زا یک حرکت دائمی و ترفندی است برای دوره ای که ما تحت فشاریم  در
از طرف نظام های معارض اطراف ؟ آیا  بعد از آن ما می توانیم به نظام مبادله 

وی کاالی خارجی نداشته باشیم؟ وی بیاوریم و این حساسیت را ر ر
کنید یک ضلعش هویت اس���ت   گر مثلثی رس���م  این ها یک پازل اس���ت. ش���ما ا
یک ضلعش مدنیت ش���یعی اس���ت و ی���ک ضلعش بحث ه���ای نهضت تحریم 
که بحث س���خت افزار  ک���ه همه اینها را دربر می گیرد  و اقتصاد و صنعت اس���ت 
اس���ت. پس ی���ک بخ���ش س���خت افزار دارد، یک بخ���ش نرم اف���زار دارد و یک 
بخش هویت سیاس���ی. این ضلع ها دائم اس���ت و فرعی نیس���ت، حال ممکن 
کمتر ش���ود. در  اس���ت آن دو بخ���ش دیگر تقویت ش���ود و حساس���یت این ضلع 
ک���ه آن دو ضلع نظامی و سیاس���ی تضعیف می ش���ود این ضلع س���خت  زمان���ی 
که  کمک می کند و ارزش���ش خیلی بیش���تر می ش���ود مانن���د دوره قاجار  اف���زاری 
نظام سیاس���ی خیلی قدرت ندارد و ضعیف ش���ده اس���ت براس���اس قراردادهای 
استعماری و بی عرضگی قاجار. لذا نهضت تحریم ها برجسته می شود و اثر آن 
کنید، در مقابل هویت  بر روی هویت می آید. از آن س���و یک مثلث دیگر رس���م 

بگذاری���د بحران هویت، در مقابل مدنیت ش���یعه بگذارید نظام وابس���ته مانند 
نظ���ام پهلوی و از جنبه س���خت افزاری در مقاب���ل اقتصاد مقاومت���ی، اقتصاد 
وابس���ته، تفکر مستش���اری و ... را بگذاری���د. با تضعیف هر ضل���ع آن یکی نیز 

تضعیف می ش���ود. این مثلث ها دائمی هس���تند. 

   ب���ازار با عنوان بازار س���نتی همیش���ه فعال بوده و ی���ک همراهی با علما 
داشته است، چه در قضیه قاجار و تنباکو ... و چه در ماجرای گران شدن 
قند و اتفاقاتی که افتاد. بازار همیش���ه تقویت کننده موضع علما بوده و در 
مقاب���ل نظامی که خالف عقاید اس���المی عمل می کرده ایس���تاده ، آیا این 
وز ش���ده ؟ آیا متناس���ب با نظامی که  کار ویژه ه���ای بازار بعد از انقالب به ر
باید ش���کل بگیرداست یا بازار در همان حال س���نتی خودش مانده است؟ 
بازار اصفهان االن شاید همگرایی با نظام جمهوری اسالمی نداشته باشد 
و بعض���ی وقت ه���ا می بینیم هیئ���ات مذهبی ب���ازار گرایش پی���دا می کند به 
وز  وز کند یا مردم بر آقای شیرازی، این کار ویژه های بازار را آیا نظام باید بر
کنند و هماهنگ بشوند با نظام؟آیا از سال 57 به این طرف بازار مثل قبل 

وی تقویت مبانی دینی و سیاسی اثرگذار است ؟ ر
قباًل بازار ارتباط عمیقی با حوزه و مس���اجد و هیئت ها داش���ت و از بقیه قشرها 
که بازار دولتی نیس���ت مثل حوزه ها  بیش���تر فعال ب���ود.  نکته بازار این اس���ت 
ک���ه دولتی نیس���ت و ل���ذا با هم ارتباط خوبی داش���تند هر دو مس���تقل از دولت 
بودن���د، ن���ه اینکه ضد دولت باش���ند ولی دس���ت بازار در جی���ب دولت نبود در 
کمونیس���ت نبود نظام س���کوالر بود  که نظام  جیب خودش بود.  نظام پهلوی 
و اقتصادش آزاد بود و دوله ها و س���لطنه ها دس���ت داش���تند اما بازار هم برای 
که اصاًل  کمونیستی بود  کش���ورهای  خودش می توانس���ت قدرتی باشد. غیر از 
که  ب���ازار ندارد، لذا طبق���ه بازار، طبقه قدرتمند و مس���تقلی ب���ود و طبیعی بود 
که آن هم مس���تقل بود بع���د انقالب دولت هم دینی  ب���ا روحانیت نزدیک بود 
کمک بدهند به نظام، نظام قاضی می خواس���ت  ش���د. حوزه ها می توانس���تند 
که دست  کار ویژه حوزه باز ش���د. اما انحصار بازار  و متخصص می خواس���ت و 
ج ش���د و خود دول���ت یک بازار بزرگ ش���د. به ط���ور مثال  مذهبی���ون ب���ود خار
وزارت نف���ت خ���ودش یک بازار ش���د و فقط ب���ازار حرف اول را نم���ی زد. حوزه 
که قباًل منحصرًا به بازار داش���تند از دس���ت دادند و خیلی از روحانیون  اتکایی 
ک���ه در دوره قب���ل تنه���ا وس���یله ارتزاق  اس���تخدام دول���ت ش���دند. در صورت���ی 
کرده  که ای���ن افت  روحانی���ت وجوه���ات ب���ازار و متدینین بود. طبیعی اس���ت 
که در شهرس���ازی داش���ت از دس���ت داد،  کنار این بازار آن موقعیتی  اس���ت. در 
ب���ه طور مثال بازار اصفهان در مرکز ش���هر قرار داش���ت و باف���ت زمان صفویه و 
کرده بود ول���ی در اصفهان فعل���ی بازار دیگر آن نق���ش قبلی را  قاج���ار را حف���ظ 
کاالها از  ندارد، پاس���اژ هایی س���اخته شد در حد بازار و در تمام ش���هر. قباًل تمام 
بازار تهیه می ش���د، االن این انحصار وجود ندارد ،آن ارتباط دیگر وجود ندارد 
کارویژه های دیگری دارند حتی ش���ما نمازخانه ب���ه زور در آن پیدا  . پاس���اژ ها 
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می کنید، فضای این پاس���اژها مدرن است و شهرسازی دگرگون ش���ده اس���ت.
  پیگیری سیاست کالن حکومت در مسئله اقتصاد مقاومتی نیاز به 

همراهی بازار دارد؟ راه کار این همراهی چیست؟ 
ح مس���أله اس���ت. عده ای روی آن اص���اًل فکر نمی کنند.  بله دارد. راه حلش طر
زندگ���ی خیل���ی از ای���ن طبق���ات اص���اًل ربط���ی ب���ه فرهن���گ اقتص���اد مقاومت���ی 
که جن���س وارد می کنند مانن���د عطرفروش ها و  ن���دارد، بعض���ی از این طبقات 
پارچه فروش ه���ا و ... . بنده مدتی قبل به داروخانه ای در تهران رفته بودم و 
خمیردندان می خواس���تم، مشابه ایرانی آن را می خواستم متصدی داروخانه 
گفتم ببخشید  کردم  گفت من هیچ چیز از ایران نمی آورم. نگاه  با یک نفرتی 
کردم در داروخانه های ایران آمدم. اقتصاد ملی وقتی بکار بیفتد همین  فک���ر 
ک، لباس و حوله تولید شود باعث می شود مالیات بیشتر  خمیردندان و مسوا
کمتر خواهد  شود و فضای عمومی شهر بهبود یابد و به همین منوال بیکاری 

ش���د. 

   االن ک���ه صحب���ت از اقتص���اد مقاومت���ی اس���ت، بح���ث تحری���م خری���د 
وی صفر داخلی مطرح اس���ت، نظر ش���ما چیس���ت؟ خودر

بله متأس���فانه، کار خوبی نیس���ت. به نظر بنده آقای نعمت زاده حرف درستی 
زدن���د. البت���ه جنس های داخل���ی چون رقی���ب ندارن���د، کیفیت مناس���بی هم 

ندارن���د و م���ردم ل���ج می کنن���د. 

وزه تبدیل به اجناس     صنایع دستی زمانی جز صنعت بودند اما امر
ویترینی شده اند، چرا؟

که در تمدن  کنیم  کار  که چ���ه  ای���ن خودش می تواند پایه یک تحقیق باش���د 
کمپینی  که  اس���المی این مس���ائل را به متن برگردانیم. یک راهش این اس���ت 
که خانم ها برای هدیه به جای س���که مثاًل س���اعت خاتم ببرند.  کنیم  ایج���اد 
این باعث رش���د این صنعت خواهد ش���د. عکس های ناصرالدین شاه بر روی 
که می ش���ود با فرهنگ سازی جابجایی  قلیان و لوس���ترها هنوز هم وجود دارد 
گرد بنده بود ، با هم برای بازدید  کاش���ان قباًل ش���ا را انجام داد. فرماندار قبلی 
کارگر  ک���ه می گف���ت ماهان���ه فالن ق���در حق���وق  کارخانه ه���ای ف���رش رفتی���م  از 
کارخانه فرش  می دهن���د و در آن منطق���ه اص���اًل بیکار وجود ن���دارد و هفتص���د 
در آن منطق���ه وجود داش���ت، در آران  و بیدگل هم بی���کار وجود ندارد. در این 
چرخ���ه تولی���د از صف���ر تا صد یعن���ی تولید نخ ت���ا تولید فرش هم���ه چیز داخلی 
کارتون های خارجی وجود داشت مانند  اس���ت. در فرش های بچه ها تصاویر 
که از تصاویر شکرس���تان  گفتیم  میکی موس و لوک خوش ش���انس و ... که ما 
گفتم صنعت فرش برای ما مانند  کنید. بنده  و س���ی و س���ه پل و ... اس���تفاده 
که چند نفر  کردیم  صنعت س���اعت برای سوئیسی هاست، ما هزینه ای تأمین 
کنند و فکر و ایده بگیرند. این  کارخانه های ساعت سوئیس بازدید  بروند و از 

روند را باید به همه ی حوزه ها تس���ری داد.

که  می رسد  نظر  به  انقالب،  از  بعد  و  انقالب  از  قبل  بازار  درخصوص    
درخصوص رشد فکری این دسته از افراد هم کار نشده است؟

همین ط���ور اس���ت، هم رش���د نک���رده اس���ت و ه���م طبقه ب���ازاری قب���اًل فیگور 
کنند در  اپوزیس���یون داش���ت. االن ه���م بعض���ی می خواهن���د فیگ���ور را حف���ظ 

صورتی که نظام برعکس گذش���ته  اس���ت نظام دینی اس���ت. 

وطه اتفاق���ی ک���ه افت���اد آن بود ک���ه یک مدل نظام سیاس���ی و      در مش���ر
اندیشه سیاس���ی هم عرض اندیشه اسالمی وارد صحنه اجتماعی شد، 
آی���ا ی���ک چنین چی���زی در عرص���ه کالن اقتصادی ه���م داش���تیم؟ مثاًل ما 
وطه را حاصل س���نتز تعارض اندیش���ه سیاسی و اس���المی و غربی  مش���ر
می دانیم، آیا اثری از س���نتز چنین تعارضی بین اندیش���ه اقتصادی غربی 

ب���ا اقتص���اد مل���ی و دین���ی وج���ود دارد؟
کارخانه هاس���ت، م���دل انقالب صنعتی براس���اس  بله،مدل س���ازی آن همی���ن 
کارخانه نس���اجی برای آنها مهم  پارچه بوده اس���ت و پیداس���ت مدل پارچه و 

بوده اس���ت.

   آیا به عنوان نمونه ای تاریخی می توانیم کشوری را به مردم معرفی 
کنیم که اجرای اقتصاد مقاومتی در آن با موفقیت همراه بوده است؟ 

حتمًا می شود، ژاپن یک مقداری در همین خط رفته است، ژاپنی های خیلی 
کرده اند، در اقتصاد،س���بک خانه س���ازی  از الگوهای سنتی ش���ان را هم حفظ 
که ب���ا چینی ها دارند به طور  که می س���ازند و دش���منی  و لباس ها و فیلم هایی 

کامل نش���ان داده می ش���ود.
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اس���الم، دین���ی جامعه  گرا و زندگی گرا اس���ت و نه زهدگ���را... بعالوه، 
تعلیم���ات جام���ع و هم���ه جانب���ه  اس���المی در مس���ایل اجتماع���ی، 
اقتصادی، سیاس���ی، اخالقی، براس���اس محترْم ش���مردن زندگی و 
وآوری به آن اس���ت، نه پش���ت کردن به آن. گذش���ته از همه  این ها،  ر
رهبانّی���ت و اع���راض از زندگی، با جهان بینی و فلس���فه  خوش بینانه  
اس���الم در باره  هستی و خلقت، ناس���ازگار است. اسالم، هرگز مانند 
برخی کیش  ها و فلسفه  ها، با بدبینی به هستی و خلقت نمی  نگرد 
وش���نایی و تاریکی، حق و  و خلق���ت را به دو بخش زش���ت و زیب���ا، ر

باطل، درست و نادرست، به  جا و نابجا تقسیم نمی  کند.

که م���ورد توجه و  اش���اره زهد، از جمله ارزش های متعالی مکتب اس���الم اس���ت 
گرفته است. بی شک، زهد و تقوا، دو عنصر  کید زیاد ائمه علیهم الس���الم قرار  تأ
ک���ه مکّمل و متّم���م هم اند. در معارف اس���المی، پس از  مه���م و قاب���ل توجه اند 

مسئله ی تقوا، بر زهد، بیش از سایر معارف تکیه و سفارش شده است.
که »گرایش انسان به زهد، ریشه در آزاد منش���ی او دارد. انسان،  ش���ک نیس���ت 
بالفط���ره می���ل به تصاح���ب و تملک و بهره مندی از اش���یا دارد، ول���ی آن جا که 
ک���ه در بی���رون، او را مقتدر س���اخته، در درون،  می بیند اش���یا به همان نس���بت 
ک���رده و مملوک و ب���رده ی خویش س���اخته، در مقابل این  ضعی���ف و زبون اش 

بردگی، طغیان می کند و نام این طغیان، زهد است«.1
در ای���ن مقال، ابتدا به »مفهوم زهد« نظر می کنی���م، آن گاه »اصول و پایه های 

زهد در اس���الم« را مورد بررس���ی قرار داده و پس از آن، به »نقش زهد در تکامل 
انس���ان« اش���اره می کنی���م. در بخ���ش بع���د، »تفاوت زهد اس���المی ب���ا رهبانّیت 
کرده و به »تف���اوت میان زه���د و فقر اقتص���ادی« نیز نگاهی  مس���یحی« را ذک���ر 
خواهی���م افکن���د. در ادام���ه از »زهد حقیق���ی و انحرافی و آثار هر یک«، س���خن 
ک���رم صلی اهلل علیه و آله و  خواهی���م گفت و با نگاه���ی به »زهد در زندگی پیامبر ا

حضرت علی علیه السالم « بحث را خاتمه خواهیم داد.
و همه ی این ها، با عنایت به مطالب استاد شهید مرتضی مطهری رحمه اهلل است.

مفهوم زهد:
کم و بازدهی زیاد«.2 »زهد عبارت است از برداشت 
 به عبارت دیگر »زهد، یعنی اعراض و بی میلی«3.

 »بی اعتنایی و بی توجهی، تنها در فکر و اندیش���ه و احساس و تعلق قلبی نیست 
و در مرحله ی ضمیر پایان نمی یابد. زاهد، در زندگی عملی خویش نیز، سادگی و 

قناعت را پیشه می سازد و از تنّعم و تجمل و لّذت گرایی، پرهیز می نماید.
زندگ���ی زاهدان���ه، آن نیس���ت که ش���خص فق���ط در ناحیه ی اندیش���ه و ضمیر، 
که زاهد، عماًل از  وابس���تگی زیادی به امور مادی نداشته باشد، بلکه این است 
گرایی پرهیز داش���ته باش���د. زّهاد جهان آن هایی هستند  تنّعم و تجّمل و لّذت 
کرده اند. شخص حضرت علی  کتفا  که به حداقل تمّتع و بهره گیری از ماّدیات ا
که نه تنها دل به دنیا نداشت، بلکه عماًل  علیه الس���الم از آن جهت زاهد اس���ت 

نیز از تمّتع و لّذت گرایی ِابا داشت و به اصطالح، تارک دنیا بود«.4
شهید مطهری در جای دیگر در تعریف زهد به سخن حضرت علی علیه السالم 

در نهج البالغه اشاره می کند و می گوید:
زه���د در ق���رآن، در دو جمله خالصه ش���ده اس���ت: »متأّس���ف نش���وید ب���ر آن چه 
)از مادی���ات دنی���ا( از ش���ما فوت می ش���ود و ش���اد نگردید بر آن چه خدا به ش���ما 
گذش���ته، اندوه نخورد و برای آینده، شادمان نشود، بر  کس بر  می دهد«.5 هر 

هر دو جانب زهد دست یافته است.
کم���ال مطلوب نبود و یا اساس���ا مطلوب اصلی  بدیه���ی اس���ت، وقتی که چیزی 
غ آرزو در اطراف اش َپر و بال نمی گش���اید و آمدن و  نبود، بلکه وس���یله بود، م���ر

رفتن اش شادمانی یا اندوه ایجاد نمی کند.6
ع���الوه ب���ر آن چه گفته ش���د، در آث���ار قلمی اس���تاد مطهری، به تعابی���ر مختلفی 
ک���ه ذکر اجمالی آن ها، بر روش���نایی مفهوم »زهد«  در تعری���ف زهد برمی خوریم 
خواه���د افزود:»زهد، عملی اس���ت منفی؛ زیرا، عبارت اس���ت از ِاعراض و ترک و 

دامن چیدن از طّیبات دنیا«.7
»زهد، یعنی آزاد زیس���تن از دنیا و خود را نس���بت به نعمت های دنیا نفروختن و 

بنده ی دنیا نبودن«.8
»زهد، عبارت است از ِاعراض از مشتهیات دنیاوی«.9

»زهد، یعنی ِاعراض و بی میلی، در مقابل رغبت که عبارت است از کشش و میل«.10
کوتاهی آرزو و س���پاس گزاری هنگام نعمت و پارس���ایی نس���بت به  »زه���د، یعنی 

نبایستنی ها«.11

دکتر شريف لک زايی
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»زهد، بی اعتنایی به امور مورد رغبِت طبیعی اس���ت؛ یعنی، انسان از امور مورد 
طبع خودش، به خاطر هدفی دست بردارد«.12َ

که دلبستگی هایی معنوی و اخروی  »زهد، حالتی است روحی. زاهد از آن نظر 
دارد، به مظاهر زندگی بی اعتنا است«.13

»زه���د، در متن زندگی قرار دارد، کیفیت خاص بخش���یدن به زندگی اس���ت و از 
دخالت دادن پاره ای ارزش ها، برای زندگی ناشی می شود«.14

ک���ه توجه اش از  کس���ی اس���ت  »زهد، خصلتی اس���ت برای انس���ان زاهد. و زاهد 
کرده، متوجه  مادّی���ات دنیا به عنوان کمال مطلوب و باالترین خواس���ته، عبور 
چی���ز دیگری معطوف ش���ده اس���ت. بی رغبت���ی زاه���د، بی رغبت���ی در ناحیه ی 

اندیشه و آمال و ایده و آرزو است، نه بی رغبتی در ناحیه ی طبیعت«.15
اصول و پايه  های زهد در اسالم

که این  در اس���الم، ه���ر عنص���ِر دارای ارزش، مبتن���ی بر پایه ه���ا و اصولی اس���ت 
پایه ها و اصول، ارکان آن عنصر را تش���کیل می دهند. اس���تاد مطهری، اصول و 

پایه های زهد را سه چیز می داند:
1 ـ بهره گيری های مادی از جهان و تمّتعات طبيعى و جسمانى، تنها، عامل 
کننده ی خوش���ی و بهجت و س���عادت انس���ان نیس���ت. برای انسان، به  تأمین 
که با فقدان  ح است  حکم سرشت خاص، یک سلسله ارزش های معنوی مطر

آن ها، تمّتعات مادی، قادر به تأمین بهجت و سعادت نیست.
2 ـ سرنوشت سعادت فرد، از سعادت جامعه جدا نیست. انسان، از آن جهت 
که انس���ان است، یک سلسله وابستگی های عاطفی و احساس مسئولیت های 
غ از آس���ایش دیگران، آسایش و  انس���انی در باره ی جامعه دارد که نمی تواند فار

آرامش داشته باشد.
3 ـ روح: در عی���ن نوعی اتحاد و یگانگی با ب���دن، در مقابل بدن اصالت دارد، 
کانون جس���م، منبع مس���تقلی اس���ت برای ل���ذات و آالم.  کانونی اس���ت در برابر 
روح نی���ز به نوبه خود، بلکه بیش از بدن، نیازمند به تغذیه و تهذیب و تقویت 
و تکمی���ل اس���ت. روح، از بدن و س���المت آن و نیرومندی آن، بی نیاز نیس���ت، 

اّما بدون ش���ک غرقه ش���دن در تنعمات م���ادی و اقباِل 
تم���ام به لّذت گرایی جس���مانی، مج���ال و فراغتی برای 
کانون روح و منبع بی پایان ضمیر، باقی  بهره برداری از 
نمی گ���ذارد. در حقیق���ت، نوع���ی تض���اد می���ان تمّتعات 
گر به صورت غرقه ش���دن و  روح���ی و تمّتعات م���ادی � ا

محو شدن و فانی شدن در آن ها باشد � وجود دارد.
مس���ئله  ی روح و بدن، مس���ئله ی رنج و لّذت نیس���ت؛ 
چنین نیست که هر چه مربوط به روح است رنج است، 
و ه���ر چه مرب���وط به بدن اس���ت، ل���ّذت. ل���ّذات روحی 
بس���ی صاف تر، عمیق تر و بادوام تر از لّذات بدنی است. 
روآوری یک جانبه به تمّتعات مادی و لّذات جسمانی، 
از خوش���ی و ل���ّذت و آس���ایش واقع���ی بش���ر می کاهد. لذا 

ک���ه می خواهی���م به زندگ���ی رو آوری���م و از آن بهره بگیری���م و بدان رونق  آن گاه 
و صفا و ش���کوه و جالل ببخش���یم و آن را دْل پس���ند و زیبا سازیم، نمی توانیم از 
که مفهوم  کنیم.با توجه به این س���ه اصل اس���ت  به ه���ای روحی صرف نظر 

ٌٌ
جٌن

زهد اسالمی روشن می شود، و با توجه به این سه اصل است که روشن می گردد 
چه گونه اسالم، رهبانّیت را طرد می کند، اّما زهدگرایی را در عین جامعه گرایی و 

در متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی می پذیرد.16
نقش زهد در تکامل انسان

زهد، دارای فلس���فه های مختلفی اس���ت. نخس���ت، برخوردار ش���دن از مواهب 
روحی و معنوی است. استاد مطهری در این باره می فرماید:

که تا انسان از قید هواپرستی  کس���ی، بویی از معنویت برده باش���د، می داند  گر  ا
گرفته نش���ود، و تا مس���ایل مادی  آزاد نگردد، و تا طفِل جان از پس���تان طبیعت 
ج نش���ود و به صورت وس���یله در نیاید، س���رزمین دل، برای  از صورت هدف خار
ک و عواط���ف ملکوتی، آماده  ک و اندیش���ه های تابنا رش���د و نمو احساس���ات پا
ک���ه می گویند:»زهد، ش���رِط اصلِی معرفِت افاضی اس���ت و  نمی گ���ردد. این اس���ت 

پیوندهای محکم و ناگسستنی با آن دارد«.
کلم���ه � یعنی ش���ور و محبت و خدم���ت حْق را  حْق پرس���تی � ب���ه معن���ای واقعی 
داش���تن، و با یاد او مأنوس بودن و از پرس���تش او لّذت بردن، و در حال توّجه و 
گرایی و در ِاسارت  حضور و ذکر دایم بودن. ]حق پرستی،[ با خودپرستی و لّذت 
َزْرق و ب���رق مادیات بودن، به هیچ وجه س���ازگار نیس���ت. نه تنها خداپرس���تی، 
مس���تلزم نوعی زهد است، هر عشق و پرستش���ی، خواه در مورد وطن یا مسلک 
و مرام، مس���تلزم نوعی زهد و بی اعتنایی نس���بت به ش���ئون مادی است. پس 
غ نگه داش���تن و بت های س���یم و زر  خانه ی دل را از تعّلقات مادی، خالی و فار
کماالت معنوی و رشد  کعبه ی دل فرود آوردن و شکس���تن، ش���رط حصول  را از 

شخصیت واقعی انسانی است.17
گر انسان، بخواهد لّذت های معنوی  استاد شهید، در جای دیگر آورده است: »ا
کن���د، چاره ای ندارد جز این ک���ه از لّذت های مادی  و اله���ی را در ای���ن دنیا درک 
و جسمانی، کسر بکند«.18استاد مطهری، از امام علی 
علیه الس���الم به عن���وان اّولین زاهد جه���ان، نام می برد 
ک���ه »در عین حال، حس���اس ترین قلب ها را نس���بت به 
مس���ئولیت های اجتماعی در س���ینه داش���ت، و از طرف 
دیگ���ر می گف���ت: علی را ب���ا نعمت و ل���ّذت ناپای���دار چه 

کار؟«.19در ادامه، استاد مطهری می گوید:
علی علیه الس���الم چون زاهد بی اعتنا و بی طمع بود و از 
طرف دیگر، قلب اش از عشق الهی ماالمال بود و جهان 
گرفته تا بزرگ ترین س���تاره، یک  را از کوچک تری���ن ذّره 
واحد مأموریت و مس���ئولیت می دید. این چنین نسبت 
گر فردی  به حقوق و حدود اجتماعی حساس بود. او، ا
لّذت گرا و منفعت پرست می بود، محال بود این چنین، 

زهد، خصلتی است برای انسان زاهد. 
که توجه اش از  کسی است  و زاهد 

کمال مطلوب و  مادّیات دنیا به عنوان 
کرده، متوجه  ترین خواسته، عبور  باال

چیز دیگری معطوف شده است. 
بى رغبتی زاهد، بى رغبتی در ناحیه ی 
اندیشه و آمال و ایده و آرزو است، نه 

بى رغبتی در ناحیه ی طبیعت«
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کند.20 شخصیِت مسئول و متعهدی پیدا 
� بنابراین � از دو راه، یکی را باید انتخاب کرد: یا خورد و خواب و خشم و شهوت، نه 
رازی و نه نیازی، نه توجهی و نه نِم اش���کی و نه ُانس���ی و نه روشنایی ای و گامی از 
حّد حیوانیت، فراتر نرفتن، و یا قدمی در وادی انسانیت و استفاده از مواهب خاص 

الهی � که مخصوص دل های پاک و روح های تابناک است � )برداشتن21(.
تفاوت زهد اسالمى با رهبانّيت مسيحى

گرا است و نه زهدگرا... بعالوه، تعلیمات جامع  اسالم، دینی جامعه گرا و زندگی 
و هم���ه جانبه ی اس���المی در مس���ایل اجتماعی، اقتصادی، سیاس���ی، اخالقی، 
براس���اس محترْم ش���مردن زندگی و روآوری به آن است، نه پشت کردن به آن. 
گذشته از همه ی این ها، رهبانّیت و اعراض از زندگی، با جهان بینی و فلسفه ی 
خوش بینانه ی اس���الم در باره ی هستی و خلقت، ناس���ازگار است. اسالم، هرگز 
مانن���د برخ���ی کیش ها و فلس���فه ها، با بدبینی به هس���تی و خلق���ت نمی نگرد و 
خلقت را به دو بخش زش���ت و زیبا، روشنایی و تاریکی، حق و باطل، درست و 

نادرست، به جا و نابه جا تقسیم نمی کند.22
استاد، در جای دیگر، واضح تر به این تفاوت اشاره دارد. او می نویسد:

زهد اس���المی، غیر از رهبانّیت است؛ رهبانّیت، بریدن از مردم و روی آوردن به 
عبادت اس���ت. براساس این اندیش���ه، »کار دنیا و آخرت از یکدیگر جدا است«، 
کرد: یا باید  کار، یکی را باید انتخاب  کاِر بیگانه از هم اس���ت ]و ]از دو  ع  »دو ن���و
کار آید، و ی���ا باید متوجه  ب���ه عب���ادت و ریاض���ت پرداخت، ت���ا در آن جهان ب���ه 
که رهبانّیت، بر  کار آید.« و این اس���ت  زندگی و معاش بود، تا در این جهان به 
کناره گیری از خلق و بریدن  ضد زندگی و بر ضد جامعه گرایی اس���ت، ومس���تلزم 
از مردم و س���لب هرگونه مس���ئولیت و تعّهد از خود اس���ت. اّما زهد در اسالم، آن 
چیزی نیست که رهبانّیت به وجود آورده است. در اسالم، مسئله ی جدا بودِن 
ح نیست. از نظر اسالم، نه خوِد آن جهان  حساب این جهان و آن جهان، مطر
کاِر ای���ن جهان با آن جهان  و ای���ن جهان از یکدیگر جدا و بیگانه هس���تند و نه 
بیگانه اس���ت. ارتباط دو جهان با یکدیگر، از قبیل ارتباط ظاهر و باطن ش���ی ء 
واحد اس���ت، از قبیل پیوستگی دو رویه ی یک پارچه است، از قبیل پیوند روح 
گانگ���ی. کار این  که چیزی اس���ت حد وس���ط میان یگانگ���ی و دو  و بدن اس���ت 
کار آن جهان نیز، عینا همین طور اس���ت، بیش ت���ر جنبه ی اختالف  جه���ان ب���ا 
کیف���ی دارد تا اختالف ذاتی؛ یعنی، آن چه بر ضد مصلحت آن جهان اس���ت، بر 
ض���د مصلحت این جهان نیز هس���ت، و هر چه بر وف���ق مصالح عالیه ی زندگی 
کار  این جهان اس���ت بر وف���ق مصالح عالیه ی آن جهان نیز هس���ت. لهذا، یک 
گ���ر از انگیزه های عالی  که بر وف���ِق مصالح عالیه ی این جهان اس���ت، ا معی���ن 
کار،  و دیده���ای ماف���وق طبیعی و هدف های م���اورای ماّدی، خالی باش���د، آن 
صرف���ا دنیای���ی تلقی می ش���ود و به تعبیر قرآن، به س���وی خدا باال نم���ی رود، اّما 
کار، از هدف ها و انگیزه ها و دیده���ای برتر و باالتر زندگی  گ���ر جنبه ی انس���انی  ا

کار، کار آخرتی شمرده می شود. محدود دنیایی بهره مند باشد، همان 
کیفیت خاص بخشیدن به زندگی است  زهد اسالمی، در متن زندگی قرار دارد، 

و از دخالت دادن پاره ای ارزش ها برای زندگی، ناشی می شود.23
در ادام���ه، جهت تکمیل بح���ث، نگاهی داریم به ویژگی ه���ای مختلف زاهد و 
راه���ب و تفاوت هر ی���ک با هم:زاهد و راهب، هر دو، از تنّعم و لّذت گرایی دوری 
می جویند، ولی راهب از جامعه و تعهدات و مس���ئولیت های اجتماعی می گریزد، 
ک های آن و ایده های آن و مسئولیت ها و تّعهدهای آن،  اّما زاهد، به جامعه و مال
روی می آورد. زاهد و راهب، هر دو، آخرت گرایند، اّما زاهد، آخرت گرای جامعه گرا 
گریز... زاهد و راهب، هر دو، تارک دنیایند،  گرای جامعه  اس���ت و راهب، آخرت 
که زاهد آن را رها می کند، سرگرم شدن به تنّعم و تجّمل و تمّتعات و  اّما دنیایی 
این امور را کمال مطلوب و نهایت آرزو دانستن است، ولی دنیایی که راهب آن را 
که ُزهِد  کار، فّعالّیت و تعّهد و مسئولیت اجتماعی است. این است  ترک می کند، 

زاهد برخالف رهبانّیت راهب، در متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی است.
تفاوت راهب و زاهد، از دو جهان بینی مختلف ناش���ی می ش���ود. از نظر راهب، 
کاماًل از یکدیگر ج���دا و بی ارتباط با یکدیگرند،  جه���ان دنیا و آخ���رت، دو جهان 
ول���ی در جهان بین���ی زاه���د، دنی���ا و آخ���رت، ب���ه یکدیگ���ر پیوس���ته اند، ]و ]دنیا 

مزرعه ی آخرت است.24
تفاوت زهد و فقر اقتصادی

اس���الم، طرف���دار دو ق���ّوت اس���ت. ای���ن دو ق���ّوت، مربوط ب���ه مس���ئله ی زهد و 
دنیااس���ت. از ناحی���ه ی روح���ی، آن قدر باید ق���وی و نیرومند باش���یم که مال و 
ث���روت دنی���ا نتواند ما را بن���ده ی خودش قرار بده���د، و از نظر اقتص���ادی، باید 
کنی���م م���ال و ث���روت را از طریق مش���روع در اختی���ار خودم���ان بگیریم  کوش���ش 
کنیم. وقتی دانس���تید،  ت���ا بتوانی���م از این قدرت م���ادی و اقتصادی اس���تفاده 
اس���الم طرفدار دو قدرت )ق���درت اخالقی و قدرت اقتصادی( اس���ت، می بینید 
که در  ما ]متأس���فانه به خاطر بی توجهی به تعلیمات اسالم[ زاهدهایی هستیم 
که  هر دو ناحیه، طرفدار ضعف هستیم و ضعف داریم.ما عماًل زاهدی هستیم 
همیشه از قدرت اقتصادی، از ثروت اقتصادی، دوری گزیده ایم؛ یعنی، ضعف 
کاری  که پول و ثروت نداشته باشند، مسّلم است  کرده ایم. مردمی  را انتخاب 
ک���ه از اقتصاد س���اخته اس���ت، نمی توانند انج���ام بدهند و باید دس���ِت دریوزگی 
کنند. از نظر روحی هم اتفاقا ضعیف هس���تیم؛ چون، وقتی  پیش دیگران دراز 
که به وسیله ی دور نگه داشتن خود از  کردیم  خودمان را به این ترتیب، تربیت 
مال دنیا، به خیال خودمان زاهد شدیم، یک روز]که[ دنیا به همان زاهدها روی 
َکف اش بیرون رفت. می بینیم نه از ناحیه ی روحی  می آورد، می بینیم اختیار از 

قوی هستیم، نه از ناحیه ی اقتصادی.25
ک���ه آنان  گ���ر نگاه���ی ب���ه زندگ���ی ائم���ه علیهم الس���الم بیندازیم، پ���ی می بریم  ا
کوش���ش  کار و  که دچار فقر اقتصادی باش���ند، بلکه همواره  زاهدهای���ی نبودند 
می کردن���د و درآم���د اقتصادی داش���تند و از ط���رف دیگر، دْل بس���ته ی به دنیا و 
َزْرق و برق آن هم نبودند. زندگی امام علی علیه الس���الم نمونه ی بارز یک زاهد 
که از دس���ت رنج خوی���ش، قوت خود  فّعال، جامعه گرا و مس���ئولیت پذیر اس���ت 
گاهی، آن را نیز به محتاجی می بخش���د. فّعالّیت اقتصادی  را تأمی���ن می کند و 
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انجام می دهد، آن هم نه برای ش���خص خود و استفاده ی شخصی بردن و در 
کردن، بلکه برای محرومان و مستضعفان جامعه. رفاه زندگی 

ثار آن دو زهد حقيقى و زهد انحرافى و آ
کمال برس���د، باید ارزش های انس���انی را به  که انس���ان می خواهد به  از آن جایی 
کند.  ط���ور هماهنگ در خود پرورش داده و از ه���ر گونه افراط و تفریط جلوگیری 
گرفته اس���ت.  زه���د نیز، همانند دیگر ارزش ها، هم���واره مورد تفریط و افراط قرار 
کرم صلی اهلل علیه و آله و سایر ائمه علیهم السالم با زهد انحرافی به مبارزه  پیامبر ا

برخاسته اند تا حد اعتدال آن را در جامعه به وجود بیاورند.
که عده ای از اصح���اب، غرق در  ک���رم صلی اهلل علیه و آله خبر دادن���د  ب���ه پیغمبر ا
عب���ادت ش���ده اند. حضرت ناراح���ت و عصبانی به مس���جد تش���ریف آورد و فریاد 
کش���ید: ما باُل أقوام؟ چه می ش���ود گروه هایی را؟ چه شان است؟ ]...[ شنیده ام 
که پیغمبر ش���ما هس���تم، این طور  چنین افرادی در امت من پیدا ش���ده اند. من 
نیس���تم. هیچ وقت همه ی ش���ب تا صبح را عب���ادت نمی کنم، قس���متی از آن را 
استراحت می کنم، می خوابم؛ من، به خاندان و همسران خود رسیدگی می کنم؛ 
ه���ر روز روزه نمی گیرم، بعض���ی از روزها روزه می گیرم، روزهای دیگر را حتما افطار 
ج اند. پیغمبر،  گرفته اند، از سّنت من خار کارها را پیش  که این  کسانی  می کنم. 
وقت���ی احس���اس می کند ی���ک ارزش از ارزش های اس���المی، س���ایر ارزش ه���ا را در 
خ���ود محو می کند؛ یعنی، جامعه ی اس���المی به یک طرف ُمد پیدا کرده اس���ت، 
شدیدا با آن مبارزه می کند.26 آثار زهد حقیقی، عبارت است از: ایثار، همدردی، 
آزادگی، برخورداری از مواهب روحی و معنوی، جامعه گرایی و مسئولیت پذیری، 
کیفیت خاص بخشیدن به زندگی، پیوسته دانستن دنیا و  بی اعتنایی به دنیا، 
ج بودن و س���اده زندگی کردن، تعلق نداش���تن به تشریفات زاید و  آخرت، کم خر
تجمل گرایی و... آثار زهد انحرافی، عبارت اس���ت از: جامعه گریزی، مس���ئولیت 
گونه مسئولیت و تعّهد از خود، ضعف و فقر اقتصادی، بریدن  گریزی و سلب هر 

از مردم و انجام دادن عبادت های مفرط و طاقت فرسا و... .
بی ش���ک، حضرت رس���ول صلی اهلل علیه و آله و حضرت علی علیه السالم از جمله 
زاهدتری���ن مردم عصر خویش بوده اند و زهد آنان فلس���فه های مختلفی داش���ته 
اس���ت. شهید استاد مطهری، زهد را دو گونه تفسیر می کند و زهد آن بزرگواران را 
از نوع دوم می داند:یکی این که بگوییم دس���تور اسالم، به طور مطلق، برای بشر 
این است که از نعمت ها و خیرهای این جهان محترز باشد. اسالم، همان طوری 
ک���ه ب���ه اخالص در عمل و توحید در عبادت و به ص���دق و امانت و صفا و محبت 
دس���تور می ده���د، ب���ه احتراز از اع���راض و نعمت ه���ای دنیا هم دس���تور می دهد. 
همان ط���وری که آن امور بالذات برای بش���ر کمال اند و در همه ی زمان ها، مردم 
د باش���ند، همین طور در همه ی زمان ها و در هر نوع شرایطی الزم است  باید موّحِ
که از نعمت ها و خیرات دنیا احتراز داشته باشند. تفسیر دیگر این که بگوییم، 
فرق است بین آن امور که مربوط به عقیده و یا اخالَص و یا رابطه ی انسان 
با خدای خودش است و بین این امر که مربوط به انتخاب معیشت است. 
این که رس���ول خدا و علی مرتضی، بر خود در غذا و لباس و مس���کن و غیره 

س���خت می گرفتند، نه از این جهت اس���ت که توس���عه در زندگی، بالذات، 
زش���ت و ناپس���ند اس���ت، بلکه مربوط به چیزهای دیگر بوده]است[: یکی 
که برای عموم مردم وسیله فراهم  مربوط بوده به وضع عصر و زمان شان 
نبود، فقر عمومی زیاد بود، در همچو اوضاعی، مواسات و همدردی اقتضا 
می ک���رد که به کم قناعت کنند و مابقی را انف���اق کنند. بعالوه، آن ها در زمان 
خود زعیم و پیشوا بودند، وظیفه ی زعیم و پیشوا � که چشم همه به او است � با 

دیگران فرق دارد«.27
ک���رم صلی اهلل علیه و آله و  اس���تاد مطهری در جای دیگ���ری در باره ی زهد پیامبر ا
کرم  که رس���ول ا حض���رت علی علیه الس���الم می گوی���د: زهد، همان زهدی اس���ت 
صلی اهلل علیه و آل���ه داش���ت. با این ک���ه پیغمبر در اواخ���ر عمر، فوق الع���اده قدرت 
داش���ت، ولی این ق���در دل اش زنده بود، این قدر اهل ایثار و گذش���ت بود که آیه 
نازل شد :»میانه روی را از دست نده«. یک وقت اصحاب دیدند وجود مقدس 
پیامبر، موقع نماز نیامد، بعدا معلوم شد که وقت نماز، برهنه ای به منزل 
ایش���ان آمده و حضرت چیزی نداش���ته اس���ت، جز این که لباس َتن اش را 

بَکَند و به او بدهد.28



22

زه���د علی علیه الس���الم ، همدردی بود. همدردی، انس���انّیت اس���ت. او از 
حق صددرصد مش���روع خودش هم اس���تفاده نمی کرد. ب���رای خودش به 
اندازه ی یک س���رباز، فقط از بیت المال، حق���وق قایل بود، ولی در همان 
هم قناعت می کرد ]و [ حاضر نبود با ش���کم سیر بخوابد. چرا؟ چون دل و 
وجدان و قلب زنده اش به او اجازه نمی داد. می فرمود: ... آیا من با شکم 
س���یر بخوابم ]...[ در حالی که در اطراف من، ش���کم گرس���نه هست؟ من 
که یک  نمی توانم با ش���کم سیر بخوابم.29 علی علیه الس���الم ، زاهدی نبود 
که بیش از هر  گوش���ه افتاده باش���د و اس���م انزوا را، زهد بگذارد. علی، مردی بود 
کس���ی وارد اجتماع می ش���د و فّعالّیت اجتماعی و تولید ثروت می کرد، ولی ثروت 
کار تولیدی  در کف اش قرار نمی گرفت، ثروت را اندوخته و ذخیره نمی کرد. کدام 
گر تجارت  مش���روع است که در آن زمان وجود داشته و علی انجام نداده است؟ ا
گر حفر  گر زراعت و باغ داری و درخت کاری است، انجام داده، ا است عمل کرده، ا
گر سربازی کردن است، انجام داده است؛30 و در عین حال وقتی  قنوات است، ا
به محتاجی، مس���کینی، یتیمی و اس���یری برخورد می کرد، فورا او را بر خودش���ان 
که  گونه اس���ت  مقدم می داش���ت. این بود معنای زهد علی علیه الس���الم . و این 
زهد حقیقی، خود را می نماید و از زهد انحرافی جدا می شود و روشنی می بخشد و 

روشنی می آفریند و به اجتماع حرکت و جهت می دهد.

جمع  بندی و نتیجه  گیری
آن چه گذشت، نشان می دهد که در دگرگونی های اجتماعی، زهد، به عنوان یک 
ارزش، می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. از یک سو، نقش مثبِت زهد 
می تواند جامعه ای را به ارزش های متعالی معنوی نزدیک سازد و آن را به تکامل 
برس���اند، و از س���وی دیگر، نقش منفی زهد )زهد انحرافی( می تواند اجتماعی را 
ب���ه انحراف و تباهی و س���قوط بکش���اند و به ج���ای تکامل، تنازل ده���د؛ زیرا، در 
جامع���ه ای که به زهد به عنوان ی���ک ارزش حرکت دهنده و جهت دهنده، نگاه 
ش���ود، دیگر کار و فّعالّیت اقتصادی، ب���ا زهد منافات ندارد. چنین مجموعه ای، 
برای توس���عه ی هر چه بیش تر تالش می کند، چ���ه در جنبه های مادی و چه در 
جنبه ه���ای معن���وی. پول و ثروت فراوان و پس���ت و مقام، افراد را وابس���ته و دْل 
بسته ی خود نمی سازد، بلکه چنین افرادی، ثروت خود را در راه ها و هدف های 
متعال���ی، چه فردی و چه جمعی، به مصرف می رس���انند. اّما در جامعه ای که به 
زهد، به عنوان چنین عامل حرکت زایی نظر نمی ش���ود، آن اجتماع، در س���کون 
کار و فّعالّی���ت اقتصادی با زهدورزی و زهدخواهی و  و رکود به س���ر می برد و دیگر 
زهدگس���تری، منافات پیدا می کند. چنین اس���ت که جامعه، هر لحظه، به جای 
صعود، س���قوط می کند و نه به رش���د اقتصادی و ماّدی و صنعتی می رسد و نه به 
رش���د روحی و معنوی و فرهنگی. این اس���ت که می توان به زهد، به عنوان یکی 

از شاخص های مثبت و منفی دگرگونی اجتماعی، به طور توأم، نظر انداخت.
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   عرض سالم وادب ، برای سوال اول و 
ود به بح���ث لطفا، مبانی  مقدم���ه ی ور
هستی شناس���ی ، معرف���ت شناس���ی و 
انسان شناسی جمهوری اسالمی ایران 

را تشریح کنید.
بس���م اهلل الرحم���ن الرحی���م؛ درخص���وص 
معرفت شناختی  هستی ش���ناختی،  مبانی 
و انسان ش���ناختی جمهوری اسالمی ایران 
در مقدم���ه قانون اساس���ی  مفصل به این 
موضوع پرداخته ش���ده ، نظ���ام جمهوری 
اس���المی ای���ران ی���ک نظ���ام الهی اس���ت و 
مبتنی اس���ت ب���ر اعتقاد راس���خ بر اندیش���ه 
توحید،نب���وت و امام���ت و ع���دل و اعتقاد 
به معاد. جهان هس���تی مش���تمل بر غیب 
و ش���هود مخل���وق هس���تی بخش هس���تی 
که  هاست.فلس���فه ارسال رس���ل این بوده 
انبیاء الهی آمده اند تا بتوانند مسیر هدایت 
انسان را به خیر و صالحش نشان بدهند. 
بنابراین در چارچوب اصول عقایداسالمی، 
گرفته  نظام جمهوری اسالمی ایران شکل 
و تالشش این است که قدم به قدم بتواند 

همانند پیامبران الهی حیات طیبه را برای آحاد جامعه فراهم نماید،در نظر دین 
مبین اس���الم، هدف نهایی و غایی انس���ان در زمین، قرب الی اهلل است و اهداف 
مختلف زندگی )اهداف اعتقادی و ایمانی، سیاسی، فرهنگی و...( نیز بر اساس 
کند نظام  آن و در همین راس���تا تدوین می شود.برای اینکه این هدف را محقق 
باید ش���کل بگیرد، حکومت بایستی ایجاد ش���ود و ضرورت دارد که در حقیقت با 
همین مبانی،  فردی که مس���ئولیت اداره امور را به عهده می گیرد بتواند جامعه 
ح است  را در مس���یر مطلوب هدایت کند. تا آنجا که موضوع انس���ان شناسی مطر
از دیدگاه اس���الم، انس���ان دارای روحی جاویدان، فطرتی خدایی، عقل، اختیار و 
آزادی است.انس���ان از حیث وجودی، دارای دو بعد جس���م و روح اس���ت و روح، 
اصل���ی ت���ر، دارای بق���ا و جاودانگی اس���ت. البته بی���ن این دو بعد، کم���ال اتصال 

گوی مفيد با غرب تقويت  گفت و  الزمه ی ارتباط و 
ظرفيت های تمدنى است.

گرایش  وجود دارد.انس���ان دارای فط���رت و 
کاماًل خالی  های فطری است و مانند ظرفی 
نیست؛ بلکه استعدادهایی دارد که می توان 
آنها را به تدریج و کم کم شکوفا کرد.خداوند 
انس���ان ها را برابر و یک س���ان آفریده و هیچ 
کس را بر دیگری برتری نداده است و انسان 
در خلق���ت وی���ژه اش، دارای آزادی و اختیار 
اس���ت و ب���ه همی���ن دلی���ل، مس���ئول اعمال 

اختیاری خود است.
  به نظر ش���ما غرب را می توانیم به عنوان 
ی���ک موجود و یا هویت واحد شناس���ایی 

کنیم؟
ای���ن موضوع تا حد زیاد وابس���ته به این مهم 
اس���ت که از چه منظری به موضوع نگریسته 
شود؟ غرب از یک جهت مثل یک مجموعه 
که ب���ا همدیگ���ر تفاوت هایی  خانواده اس���ت 
دارند، فرانسوی  ها قطعًا و مسلمًا تفاوت های 
روش���نی ب���ا انگلیس���ی ها دارند، انگلیس���ی ها 
و  اساس���ی  تفاوت ه���ای  ایتالیایی ه���ا  ب���ا 
کلی���دی دارند. هم���ه اتحادیه اروپا ب���ا آمریکا 
تفاوت های���ی دارن���د و از این جهت به هویت 
کید می کنند. در مقاطعی از تاریخ بوده اس���ت  مس���تقل و بلکه متفاوت خویش  تأ
که اروپایی ها از آمریکایی  شدن امور و فرهنگشان نگران شده اند و تالش کرده اند 
ک���ه در برابر رخن���ه و نقوذ جهان آمریکائ���ی به حوزه تمدنی-فرهنگی خودش���ان 
کنند نمونه این موضوع را می توان در دوران جنگ سرد دید. بنابراین  مقاومت 
ک هایی داش���ته  ک���ه اعضای یک خانواده ممکن اس���ت با هم اش���ترا همانط���ور 
باش���ند و همزمان تفاوت های اساس���ی با یکدیگر داش���ته باشند می توان عنوان 
ک���رد که اتحادیه اروپ���ا و ایاالت متحده با  یکدیگر تفاوت ها و همپوش���انی هایی 
داش���ته باش���ند.بنابراین همانطور که یکی از اعضای خان���واده می تواند موخای 
مجعد و چش���م هایقهوه ایی داش���ته باشد دیگری می تواند  در رنگ چشم قهوه 
ای بوده اما در ش���کل مو  همس���ان دیگری موی مجعد نداش���ته باشد. هنوز می 

دکتر علیرضا آقا حسینی فارغ التحصیل دانشگاه اسکس انگلستان 
اس���تاد برجس���ته ی گروه علوم سیاس���ی دانش���گاه اصفهان است. 
از س���وابق اجرای���ی وی می توان به عضویت در مرکز بررس���ی های 
استراتژیک ریاس���ت جمهوری و معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان 
اشاره کرد. در این مصاحبه کوشیده ایم در ابتدا با پرسش از مبانی 
جمهوری اسالمی و مبانی غرب در پی پاسخ به این سوال باشیم که 
آیا تعارضات میان این دو حوزه ی تمدنی تعارضاتی بنیادین است یا 
خیر؟ و آیا ارتباط با غرب در عرصه های گوناگون از جمله حوزه های 

اقتصادی به معنای نادیده گرفتن این تعارض هاست یا خیر.

مصاحبه : اميرحسين پرورش ، محمد على فوالدگر
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توان به عضو دیگر خانواده رس���ید که موی مجعد داش���ته اما رنگ چشم او –به 
عنوان نمونه مشکی یا آبی باشد.بنابر این تفاوت میان کشور ها در غرب و نقاط 
ک آنها از این نگاه همانند شباهت ها و تفاوت های اعضای یک خانواده  اش���ترا
که انقالب علمی در  کرد:از موقعی  است.ولی از  منظر دیگر نیز می توان قضاوت 
حوزه تمدن غرب به ثمر نشس���ت و تحوالت جدید علمی ایجاد ش���د، رنس���انس 
اتفاق افتاد و متعاقب آن انقالب های سیاس���ی )با انقالب کبیر فرانسه( آغاز شد، 
یک روح جمعی جدید مبتنی بر هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی 
در ای���ن بلوک ایجاد گردید و از این جهت کلیت اروپای غربی، آمریکای ش���مالی 
و بخش هایی از شرق اروپا دارای یک روح مشترک هستند.هستی شناسی غربی 
متضمن برد اندیشه بشری تا مرز اعراض و پدیده هاست . کانت معتقد بود که با 
عقل بشری نمی توان به درک هستی، وجود و در یک کالم به خداوند رسید.این 
روح را ش���ما در غرب اروپا در آمریکای شمالی و شرق اروپا و...به صورت مشترک 
کل  می بینید.هستی شناس���ی، معرفت شناس���ی و انسان شناس���ی به عنوان یک 
که مث���ل هم فکر می کنند، نظامات  گونه ای  یکپارچه درهم تنیده ش���ده اند به 
سیاس���ی اجتماعی کم وبیش مش���ابه دارند و از سیک های قابل مقایسه توسعه 
برخوردارن���د. بنابراین ت���ا آنجایی که به کلیت غرب  مربوط می ش���ود،  می توان 
یک نوع پیوس���تگی هستی شناس���ی، معرفت شناسی و انسان شناس���ی را در بین 

بلوک غرب دید.
   آی���ا بین این مبانی جمهوری اس���المی ایران و مبان���ی غرب تعارضی وجود 
دارد؟ این تعارض بنیادین است یا تعارضی است که می تواند قابل رفع باشد؟
پاس���خ : اص���والاز یکنطه نظ���ر عمده،قابلیت انس���ان ها، فرهنگ ه���ا و تمدن ها 
که تفاوت دیدها و منظرها  متفاوت اس���ت. همین نظام تفاوت قابلیت هاس���ت 
کرده اس���ت. همین تفاوت در قابلیت اس���ت  گانه فوق ایجاد  را در س���ظوح س���ه 

ک���ه موجودیت و هویت جوام���ع، فرهنگ ها و تمدن ها را 
بر اس���اس تعارض ها رقم زده اس���ت. از این رو،  تعارض 
که یکی  یک اصل اساس���ی و بنیادین بین تمدن هاست 
از منش���ا های مهم آن اختالف در اس���تعداد ها و قابلیت 
که  هاست. ریشه های تفاوت س���از دیگر هم وجود دارد 
به س���هم خود موجب تعارض می شوند.  تمدن ها حتمًا 
با هم اخت���الف و تعارض دارند، حتی قبل از اینکه حوزه 
اروپ���ا به ش���کل امروزی���ن درآید تمام تمدن های س���نتی 
باهم تعارض هایی داش���تند. البته با ظهور تمدن جدید 
غرب می توان گفت که توسعه طلبی و استعال جویی این 
گر شما یک پرگار بردارید و  تمدن بی س���ابقه بوده است.ا
مرکز آن را پاریس قرا دهید دایره ای  به ش���عاع 850 کیلو 
ک���ه مرکز ثقل تحوالت س���لطه  گرفت  متر ش���کل خواهد 
جویانه و برتری خواهانه غرب است. قبل از شکل گیری 
ای���ن تمدن اس���تعالیی،   تمدن ه���ای دیگ���ری بوده اند.

کرد. از  از جمله می توان به تمدن چینی، هندی و اس���المی  و تمدن غرب اش���اره 
هم���ان زمان های قدیم،این ح���وزه های تمدنی با هم تفاوت داش���تند.اما ظهور 
توانمن���دی ه���ای تمدن غرب چیز دیگری اس���ت. یک نکته که ام���روزه در تمدن 
غرب پیدا شده، استیال جویی و برتری جویی تمدن غرب است.بنابراین، تمدن ها 
از حیث مبانی و مقومات ذاتی همواره متفاوت بوده اند. منتهی با هم همزیس���تی 
کم و بیش مسالمت آمیزی داشتند. البته نمی توان کتمان کرد که بعضی وقت ها  
تعارض ها و جنگ هایی نیز بین شان اتفاق می افتاد ولی با پیدایش تمدن غرب، 
امروزه این تعارض ها قدرت بیش���تری پیدا کرده اس���ت. غرب ام���روزه عالقه پیدا 
کرده اس���ت تا استیال و برتری خود را جهان گستر نماید.  البته هیچ وقت این آرزو و 
خواب آراسته غرب جامه عمل نمی پوشد و تعبیر نمی شود.به این دلیل ساده که 
هرجا قدرت است مقاومت است و هرجا مقاومت است قدرت است. بنابراین از این 
منظر باید گفت که اصل تعارض ذاتی تمدن ها اس���ت و بویژه در هستی شناس���ی، 
معرفت شناس و انسان شناس���ی می توان شاهد تعارض میان-به عنوان نمونه - 
تمدن غرب با حوزه تمدن اسالمی بود. از طرفی شاید کسانی باشند که ابلهانه فکر 
کند و  بگوید ما باید مثل غرب بش���ویم تا به تدریج الفبای انس���انیت و پیشرفت در 
عمق جان ما نیرو بگیرد.غرب گرایی از یک س���و و دریافت نس���خه های تجوبزی 
رش���د و توسعه غربی بدون تصرف شرقی ریش���ه در همین باور دارد. غافل از اینکه 
تمام نسخه های تجویزی غرب نه تنها توسعه را به همراه نیاورده بلکه بعد از مدتی 
این طرح های جاه طلبانه در کش���ور های جهان س���وم منجر به فروپاشی سیاسی 
ش���ده اند.نمونه ه���ای فراوانی از این مدل های ناکام توس���عه را می توان در طول 
جنگ س���رد در ایران،آفریقا و بخش های دیگر آسیا مش���اهده کرد. بیش از اینکه 
از این طرف این بحث مطرح ش���ود، خود غربی ها هس���تند که دنبال به استحاله 
بردن ارزش های تمدن های شرقی و تمدن های غیر خودشان هستند. همیشه در 
فکر این بودند که بتوانند تسلط این هیمنه را در راستای 
قدرت خودش���ان داشته باش���ند، بنابراین، اصل تعارض 
وجود دارد . آن طرف تمدن غرب است و این طرف حوزه 
که این  اس���المی. به نظرم با این دس���ت تعارض هاس���ت 
حوزه های فرهنگی از یک دیگر باز شناس���ایی می شوند. 
گر ما بیش از س���ی سال است که هستیم به خاطر همین  ا
تعارض هاست. کرامت ما، هویت  ما و مؤلفه های هویتی 
مامتف���اوت از دیگ���ران اس���ت. به همین جه���ت نیز مردم 
پ���ای آن ایس���تاده اند و ب���ا قدرتمندترین ق���درت عالم که 
آمریکاست پنجه در پنجه انداخته و زورآزمایی می کنند.  
به لحاظ هستی شناسی و معرفتی ایرانیان اعتقاداتی دارند 
که پای آن ایستاده اند و از آن دفاع می کنند. کشورهایی که 
این حفاظت و پاسداشت هویتی را نشان نداده اند به این 
اندازه نتوانس���ته اند، خودش���ان را در س���ی سال گذشته در 

عرصه هستی شناسی نشان دهند.

قابلیت انسان ها، فرهنگ ها و تمدن 
ها متفاوت است. همین نظام تفاوت 

قابلیت ها، همین تفاوت در قابلیت 
که موجودیت و هویت جوامع،  است 

فرهنگ ها و تمدن ها را بر اساس 
تعارض ها رقم زده است. از این رو،  

تعارض یک اصل اساسی و بنیادین 
که یکی از منشا  بین تمدن هاست 

های مهم آن اختالف در استعداد ها و 
قابلیت هاست.
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   اف���رادی مث���ل ادوارد س���عید می گویند که این تأکید ما ب���ر غیریت و پررنگ 
ک���ردن غیریت ما با غ���رب، همان چیزی اس���ت که غرب می خواه���د. یکی از 
راه های استیالی امپریالیسم و غرب همین بحث ما و دیگران است و تا وقتی 
که ما به اش���تراکات فرهنگی نپردازیم و م���دام تعارض ها را پررنگ تر کنیم این 

باعث ادامه ی استیالی امپریالیستی غرب می شود.
 ای���ن یک بحث دیگر اس���ت، م���ا اول باید بپذیریم این تعارض ه���ا در حوزه های 
تمدن���ی وجود دارد و هر قومی و هر فرهنگی و تمدنی مقوم های ذاتی و فرهنگی 
خ���ودش را دارد.  بر آن ایس���تاده و خ���ودش را تعریف می کند، ح���ال نکته بعدی 
این اس���ت که ما با وجود تعارض چه می خواهی���م بکنیم؟ آیا می خواهیم برویم 
که وجود دارد آن  با هم بجنگیم؟ اصل حرف ما این نیست، متأسفانه نکته ای 
اس���ت که م���ا در برخوردمان با جهان غرب بیش از ان���دازه اخالقی عمل کرده ایم 
و این برآمده از هستی شناس���ی و معرفت شناسی خودمان است ولی جهان غرب 
این گونه عمل نمی کن���د، آن ها قدرت جدیدی را ایجاد  کرده اند اعمال آنرا تحت 
هر شرایطی اخالقی می دانند. دنبال استیالطلبی هستند. ما در اینجا اینطور نگاه 
نمی کنی���م و از آغاز اخالقی نگاه می کنیم. یک���ی از علت هایی که ما در برابر غرب 
که تعارض بیش از آنکه از طرف ما  که عقب مانده ایم این است  به نظر می رسد 
که غرب ایجاد  باش���د از طرف غرب است. شاید در س���یکل مقابله هایی افتادیم 
ک���رده و ت���الش کرده ایم که به آن پاس���خ دهیم. غرب قدرت ااس���تعالیی خویش 
را اخالق���ی م���ی داند. بااین هیمن���ه و عظمتی که امروزه ح���وزه تمدن غرب پیدا 
کند. عهد  که انجام می دهد توجیه اخالقی می  کرده است، هر نوع عملکردی را 
می کند اخالقی اس���ت، عهد را می ش���کند اخالقی اس���ت، بنابرای���ن چون مردمان 
م���ا در ای���ن فض���ا قرار گرفت���ه اند هم���واره به نحوی ت���الش کرده اند تا به دس���ت 
اندازی ها پاس���خ گویند. فراموش نکنیم که موقعی که تمدن غرب جدید زایش 
یاف���ت هماوردطلب بازدارتده ای نداش���ت. اما امروزه غرب ب���ا ریل گذاری های 
راهب���ردی متعدد اس���تیالطلبی خویش را تعقیب می نماید. نکته بعد این اس���ت 
ک���ه غرب همواره اینطور نیس���ت که در بس���تر تاریخ حی���ات پرتالطم خویش این 
که این تمدن با بحران مواجه  تعارض ها را بتواند ادامه دهد. جائی هایی  بوده 
ش���ده اس���ت، خیلی وقت ها اس���ت که غرب بحران هایی را در خودش می بینید، 
مث���اًل همی���ن االن که ما با هم صحب���ت می کنیم در ایاالت متح���ده آمریکا و اروپا 
از اینکه بتوانند در نظم جهان آینده جایگاهی مطمئن داش���ته باش���ند، ش���ک و 
تردید های جدی دارند. یکی از علت هایش این است که وضعیت هژمونی سازی 
جهان فعلی به صورتی قفل ش���ده اس���ت. این ها انتظارش���ان این بود که س���ریعًا 
بعد از فروپاشی شوروی اوضاع جهان را به نفع خود مصادره تمایند. آمریکائی ها 
باورش���ان این بود که یک نظام تک چند قطبی ایجاد کنند و خودش���ان بش���وند 
قط���ب برت���ر و یک جهان چند قطبی دیگر در ذیل آن اس���تیالء ایجاد کنند و دنیا 
را مدیریت نمایند. این اتفاق امروز با دس���ت انداز مواجه ش���ده اس���ت و به لحاظ 
ک���ه در مدیریت بح���ران منطقه ای و فرامنطق���ه ای دارد  همی���ن واماندگی هائی 
به س���رعت و ش���دت آمریکا برتری خودش را در عرصه جهان از دس���ت می دهد.

ای���االت متحده خودش را امپراتور بازمان���ده از نظم قبلی می داند و می خواهد هر 
چه س���ریعتر نظمی ایجاد کند اما قدرت های ثبات ش���کنی مانند چین و روسیه و 
ایران و قدرت های در حال ظهوری مانند برزیل و هند به راحتی اجازه نمی دهند 
ک���ه از یک  آمری���کا ای���ن راهب���رد را به انج���ام رس���اند. آمریکا به دنبال این اس���ت 
کن���د. فکر می کنم  کارکردی نظم س���از خود را حل  کند و این نا جائ���ی ورود پی���دا 
کره ش���ده اند یکی  اینک���ه آمریکا و غرب االن با ما  در مس���ئله هس���ته ای  وارد مذا
از همی���ن جاهای���ی اس���ت که به لح���اظ راهبردی احس���اس ضع���ف می کنند. در 
ش���رایط حاضر دارند موقتًا روی خوش���ی نش���ان می دهند تا مشکالتشان را حل و 
فصل نمایند و پس از آن-چنانچه بتوانند- برتری خودشان را تعقیب و تجدید 
که قدرتمند باشد و هر چه را بخواهد  نمایند. بنابراین غرب همیش���ه این نبوده 
کند و هر راهبردی برایش تحقق یافتنی باش���د.  ی���ک موقع در تفکر ما  متح���ول 
که تاریخ جاده یک طرفه است و همه چیز به طرف غرب زه کشی  گنجانده بودند 
ش���ده اس���ت و شما بخواهید پیش���رفت کنید باید غرب را به شکل اصیل و بدون 
گر بخواهید در زمینه های  تصرف ایرانی و منطق مس���لمانی مدنظر قرار دهی���د. ا
کشورهای اروپایی  فناوری های باال پیشرفت بکنید بایس���تی هم پیاله آمریکا و 
گر می خواهید بهداش���ت و محیط زیس���ت و... داشته باشید شما باید  را ش���وید، ا
ب���ا غرب پیوند بخورید. ش���رائط به گونه ای بود که در مخیل���ه ما غرب گرایی راه 
بنیادین وصول به بهش���ت جامعه مصرفی به حساب می آمد.امروزه این دگم و 
این اعتقاد شکسته شده است . جهان هزاره جدید نشان داده است که می شود 
کشورها با مبانی فرهنگی و هویتی خودشان ایستادگی کرده، از بلوک جغرافیایی 
خودش���ان دفاع کرده و زمینه های پیش���رفت خودشان را خود شان فراهم کنند. 
بنابراین گفتمان غرب گرائی از حیز انتفاع ساقط شده است. گفتمان غرب گرائی تا 
کودتای 28 مرداد تا  سال های ملی شدن صنعت نفت ایران رواج داشت، بعد از 
گفتمان به حاشیه رفت. امروزه در محافل  که به ایران مربوط می شود این  آنجا 
گرایی به صورت اصیل و قدرتمند دیده نمی ش���ود. البته نه  روش���نفکری، غرب 
گرابان وجود خارجی ندارند. این یک نکته حائز اهمیت اس���ت. از  اینک���ه  غرب 
یک طرف ثبات شکن های نظم استیالجویانه غربی در عرصه دنیا پیدا شدند که 
که  به این راحتی در برابر استیالطلبی غرب تمکین نمی کنند و از آن طرف غربی 
اس���تیالءجو است و عالقمند است تا هستی را در کام جهان گسترانه خویش حل 
و هضم نمایند. اعتقادم این اس���ت آنجا که حف���ره و ضعفی در تمدن غرب پیدا 
می ش���ود آن نقطه امکان گفتگوی بین ما و آن ها اس���ت. باالخره تمدن ها دارای 
کره  تعارض هستند اما با حفظ اصالت های خویش می توانند با هم گفتگو و مذا
کنند و می توانند گفتگویی بین ادیانی و بین فرهنگی داشته باشند. چه اشکالی 
که از حوزه های علمیه ایران یا جهان اس���الم عده ای به واتیکان بروند و از  دارد 
واتیکان عده ای به ش���رق س���فر نموده باب گفتگو ها را گشوده به یک هم زبانی 
که دولتمردان ببتوانند انجام دهند. قطعًا  کاری نیس���ت  مشترک برس���ند. اینها 
و حتم���ًا تمدن ها در عین اینکه با هم تعارض دارند نقاط مش���ترک وس���یعی هم 
که براساس مبانی هویتی خودشان عمل  کشورها عالقمند هس���تند  دارند، همه 
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کنند، ایران کشوری اسالمی است با تمام میراث بجا مانده از پیامبر عظیم الشأن 
اسالم و ائمه اطهار علیهم السالم ، تاریخ پر فراز و نشیب فقه شیعه، تفکر فلسفی، 
تفکر فقهی و کالمی که همگی یک بس���تر قدرتمندی برای ما ایجاد کرده اس���ت 
تا در عرصه های رویارویی بتوان زنده ماند. این وضعیت در جهان مسیحیت و 
کات ادیان انگشت  در یهود نیز به اش���کال و انواعی وجود دارد. می توان در اشترا
ک���رد، و تعارض ه���ا را در نقاطی که ام���کان دارد  گذاش���ت و رف���ت و آمده���ا را زیاد 
به حداقل رس���اند. ما همدیگر را نمی شناس���یم، با گذش���ت زم���ان در برخوردها و 
تعارض هایی که وجود داشته به نظر می رسد می شود بر نقاط مشترکی که ادیان 
کرد، در عین حال هویت  کرد. می توان باورهای مش���ترک را تقویت  کید  دارند تأ
ه���ر قومی و ملتی خاص اوس���ت ولی همین رفت و آمده���ا و گفتگوها می تواند تا 
حد زیادی روابط را تلطیف کند. در حوزه تمدن همه کشورها می خواهند توسعه 
که در هستی شناسی منبع  که به رغم این  کنند، ما اعتقادمان بر این است  پیدا 
کالم و فلس���فه و فقه خودمان داریم و به یک هستی شناس���ی  غنی در حکمت و 
ک پیدا می کنیم.  مس���تقل رس���یده ایم یک جاهایی هست که با غربی ها اش���ترا
گر طرف غربی آمادگی داش���ته باش���د می توان  تا آنجا که مربوط به خود ماس���ت ا
وارد بحث های���ی ش���د و مب���ادالت فرهنگی تمدنی داش���ت این هی���چ تعارضی با 
اینک���ه در هستی شناس���ی معرفتی و انسان شناس���ی تع���ارض داریم ن���دارد. آن ها 
می گویند انس���ان مقام باالیی دارد ما هم همین را می گوئیم، می شود در مورد آن 
صحبت کرد، در مورد نظام کیفری، نظام حقوقی و نظام آموزشی و... ایرانیان از 
اعتقاداتی برخودار هستند که الزاما غرب با باورهای فوق  اختالف پیدا می کند. 
متقابالآنها اعتقادهایی دارند که در ارتباط با آنها ایرانیا ن خدشه وارد می نمایند 
و آنها قابل مناقش���ه می دانند. بنابراین ب���ه اعتقاد من تعارض ها مانع گفتگوی 
بین تمدنی نیس���ت . در غرب انس���ان های بزرگی ظهور کردند کما اینکه در شرق 
هم انسان های بزرگی ظهور نموده اند. پس چه مانعی دارد که انسان های بزرگ 

با هم مراودات علمی و تبادالت فرهنگی داشته باشند؟
   جن���س ای���ن گفتگو از جنس خدایگان و بنده نیس���ت؟  موضع تمدن غرب 
همیشه این بوده که تسلیم طرف مقابل را می خواهد نیت از گفتگو این بوده 

که به اطاعت منجر شود.
پاس���خ : یکی از ویژگی هایی که تمدن غرب پیدا کرده اس���ت همین استیال طلبی 
اوست و دنبال استحاله سایر ملت هاست. منتهی هیچ  وقت این اتفاق نمی افتد. 
گر کسی منطق تضاد و تعارض را خوب فهمیده باشد این یک امر نشدنی است،  ا
آمریکا هیچ وقت نخواهد توانس���ت یک امپراطوری در دنیا بس���ازد،  قوم یهود در 
ج هایی ساختند و پس از مدتی از هم فروپاشید  ج سازی کردند و بر منطقه بابل بر
و به هس���تی خود یهود پای���ان داد.با این نوع نگاه، در دنی���ای جدید حوزه های 
تمدنی کم و بیش به عنوان ثبات ش���کن های نظم غرب���ی دارند عمل می کنند. 
ب���ه این راحتی اجازه نمی دهن���د که این اتفاق بیافتد. بله، غرب اندیش���ه ای در 
پس ذهن خودش دارد که دنبال مس���تولی ش���دن بر جهان اس���ت ولی این اتفاق 
که به یک معادله سالم بین تمدنی  نخواهد افتاد. فکر می کنم یکی از چیزهایی 

گر ملت ها ضعیف باش���ند همیش���ه باید از  کم���ک می کند اقتدار و توان ماس���ت. ا
غرب بگریزند و از آنها همیش���ه در هراس و وحش���ت باشند ولی چنانچه بتوان به 
تدریج مبانی قدرت و اقتدار ملی را افزایش داد، غرب حرمت قائل می ش���ود. کجا 
غرب اس���تعالیی از کشورها حساب نمی برد؟ آنجا که کشورها ضعیف بمانند و یا 
غربی ها بتوانند کشورهای غیر غربی را خلع سالحشان نمایند؛ یک نمونه همین 
چند وقت گذشته در جریان بحث خارمیانه اتفاق افتاد. آمریکا و متحدانش چه 
زمانی به عراق یورش بردند؟ وقتی آنها حمله کردند  که  آژانس انرژی اتمی تمام 
مجموعه ه���ای نظام���ی عراق از جمله موش���ک های عراق را مث���ل چوب کبریت 
گر عراق  یک���ی یکی خرد کردند و دیگر هی���چ توانی برای عراق باقی نگذاش���تند. ا
راهبردهای درس���ت و اصیل دنبال می کرد و صدام حسین نماینده واقعی ملتش 
ک���ه وضعیت فعلی اتف���اق بیافتد. غرب  م���ی بود مقتدر می مان���د و اجازه نمی داد 
استعالجوست ولی در عین حال عقالنی نیز عمل می نماید. نباید فکر کرد که آنها 
در پس تفکرات استیالجویانه خویش سراپا  جنون انند. برعکس آنها بسیار عاقل و 
محاسبه اندیش و حسابگر هستند.به محض اینکه ببیند یک قدرتی قابل توجه 
اس���ت در مقابلش تمکین می کند، این تمکین را همین چند روز پیش در سازمان 
ملل دیدیم. اوباما دیداری داشت با رئیس جمهور چین، آنجا اوباما نشان داد که 
می تواند برخرد متفاوتب – مثال با چین داشته باشد چون چین در حال حاضر تا 
حد زیادی توانسته اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر خودش قرار دهد، البته آمریکا به 
لحاظ راهبردی دنبال رخنه در چین است ولی چینی ها هم خواب نیستند و بیدار 
ند و اجازه نمی دهند این اتفاق به راحتی اتفاق بیافتد. بنابراین علی رغم تعارض 
و برتری جوئی، آمریکا در برابر یک منطق تس���لیم اس���ت و آن جائی است که یک 
گر این توانای به فعلیت  کشور امکانات بالقوه خودش را تدریجًا بالفعل می کند، ا
درآی���د آنها وجود مانه راهبد های خود را شناس���ایی م���ی نمایند تا کم کم بتوانند 
موانع را به ابزار برای رسیدن به اهداف تبدیل نمایند. آنها تالش می کنند براساس 
همین اراده معطوف به قدرت در گذر زمان یک مجال هایی برای نفوذ پیدا کنند 
و آن کشور را دوباره دور بزنند ولی تا زمانی که این قدرت وجود دارد، این قدرت را 

شناسایی می کنند و آنرا به رسمیت می شناسند. 
  آی���ا جمه���وری اس���المی می توان���د به ای���ن س���از و کار موج���ود در نظام 
بین المل���ل بپیوندد؟ می بینیم به طور مش���خص سیاس���ت دول���ت فعلی و 
سیاس���ت خارجه اش این است که به ساز و کار موجود در نظام بین الملل 
الح���اق ش���ود ، در نظ���ام اقتص���ادی بین الملل ادغام ش���ود ش���اهد آن این 
تمایل���ی که در پیوس���تن به WTO اس���ت و در مس���ئله سیاس���ت خارجی 
وابط با همه کش���ورها هس���ت، آیا این امکان  تمایلی که به عادی س���ازی ر
برای جمهوری اسالمی وجود دارد که با توجه به ماهیتش و نقطه ای که 
از آن شکل گرفته و اهدافی که در خود قانون اساسی مقرر داشته ، به این 
کردم، ابتدا می بایس���ت وجود  تعارض بین تمدنی را جدی  امر برس���د؟ عرض 
گرف���ت. ول���ی صرف وجود تعارض مانع از همکاری نیس���ت، منتهی ش���ما نباید 
همه چیز را به سطح عملکرد دولت تقلیل بدهید ، یک دولت به فاصله 4 یا 8 
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س���ال می آی���د و مجموعه ای از حرکت ه���ا را انجام می دهد. این سیاس���ت ها یا 
قرین توفیق اس���ت یا قرین توفیق نیس���ت. معمواًلدر ش���رایط فقدان یک نظم 
کنن���د. نوعًا همه  بی���ن المللی همه دولت ها براس���اس آزم���ون و خطا عمل می 
که در حوزه بین الملل در حال فعالیت هس���تند آزمون و خطایی عمل  کش���ورها 
دوره  در  ک���ه  سیاس���ت هایی  بگوئی���د  نمی توانی���د  قط���ع  ب���ه  ش���ما  می کنن���د. 
ریاس���ت جمهوری آقای محمود احمدی نژاد انجام شده،یکسره سیاست های 
درس���تی بوده اند یاسیاس���ت ها و راهبرد ه���ای دولت فعلی یکس���ره قابل دفاع 
کرده نیز  که آمریکا بعد از فروپاشی شوروی اتخاذ  هس���تند. تمام سیاست هایی 
همی���ن ط���ور اس���ت. ای���ن آزم���ون و خطاس���ت. علت���ش چیس���ت؟ چ���ون نظم 
گر نظ���م وجود می داش���ت، کش���ورها در درون نظم  بین الملل���ی وج���ود ن���دارد، ا
که چه قواعدی  کرد  جایگاهش���ان مشخص بود و ساختار به آن ها تحمیل می 
را رعایت کنند و چه گریزگاه های را تجربه نمایند؟ االن وضع بهم ریخته است 
و کش���ورها مجموع���ه ای از تدابی���ر و عملکردها را اتخاذ می کنند ب���ه امید اینکه 
کنند و  که وجود دارد در عرص���ه بین المللی وارد  خودش���ان را از این رخنه هایی 
ق���درت مل���ی خودش���ان را افزای���ش دهن���د. قطع���ًا دولت فعل���ی ه���م در عرصه 
اقتصادی، در عرصه سیاس���ی و در عرصه بین المللی پارامترهایی را مدنظر دارد 
گریب���ان کش���ور را از معضالتی که وج���ود دارد و فکر  و ب���ه دنب���ال این اس���ت که 
کند. ولی اینکه  که قابل ردگیری و پیگیری است آزاد  می کند با سیاس���ت هایی 
ب���ود فع���ال قاب���ل  ای���ن سیاس���ت ها حتم���ًا و قطع���ًا قری���ن موفقی���ت خواهن���د 
قضاوتمیس���تند. حداقل در ارتباط با این دولت می شود با یک اطمینان نسبی 
کردن نظام در عرصه  که این دولت و نه دولت های قبل دنبال استحاله  گفت 
و  معرفت شناس���ی  و  در هستی شناس���ی  ک���ه  معنای���ی  ب���ه  مناس���بات جهان���ی 
انسان شناس���ی غربی است نبوده و نیس���تند. دولت فعلی  دولتی “الگو محور “ 
اس���ت و البته رس���الت محور نیس���ت.یک دولتی اس���ت که نمادی از پیش���رفت 
که با  کن���د  ک���رده و تالش می  جمه���وری  اس���المی ای���ران را در ذهن خ���ود تصور 
که ایران  کند ش���اید آن ها اجازه دهند  کاری  که با غرب پیدا می کند  معامالت���ی 

بتوان���د یک الگو و نمونه اس���المی در باب پیش���رفت به 
که این هدف ت���ا چه اندازه تحقق  گذارد. این  نمای���ش 
کند در حال حاضر ورود پی���دا نمی کنیم ولی دردر  پی���دا 
کردند در برابر غرب  که رسالت محورها تالش می  حالی 
مقاومت نمایند دولت فعلی الگو محور خوشبین است.
در این فضای خوش���بینی، دولت فعل���ی در فرصت 4 یا 8 
ساله به دنبال این نیست که بخواهد مبانی هستی شناسی، 
معرفت شناس���ی و انسان شناس���ی جمهوری اس���المی را به 
تحلیل ببرد.حداقل در پس ذهن مسئولین فعلی در حال 
حاض���ر چنین ب���اور خطرناکی نیس���ت. ول���ی در پس ذهن 
مسئولین آمریکایی و آن طرف داستان این است که در دو 
دهه آینده به فروپاش���ی ایران از درون برسند. یعنی برنامه 

راهبردی غرب این نیست که بالفاصله فکر کنند که این دولت در مشتشان است و 
همه کار می توانند بکنند و با این سیاست ها نفوذ کنند. حداقل دنبال این هستند که 
ریل های راهبردی را عوض کنند و با ریلی که عوض می شود برای بیست سال آینده 
به هدف خود-فروپاش���ی- برس���ند. این منطق غرب است که دنبال استیالطلبی 
خودش اس���ت.اما در مخیله مسئولین فعلی ما این است که غرب در شرایط حاضر 

ضعیف شده،آمادگی دارد تا الگو محوری ما را بپذیرد.
   قبل خیلی ناظر به این دولت نبود، اجمااًل شاید اختالفاتی بر سر اینکه 
چقدر الگوهای توس���عه م���ا با الگوهای توس���عه دنیا همراه اس���ت و چقدر 
قابلی���ت الح���اق به آن وج���ود دارد، وجود داش���ته باش���د. در س���ؤال قبلی 
پرسیده شد که چقدر امکان الحاق هست و آیا امکان جدائی وجود دارد؟ 
در بلندمدت طبق واژه مقام معظم رهبری جمهوری اس���المی ایران الگوی 
اس���المی ایرانی پیشرفت را دارد، سؤال بیشتر در این دوگانه ذهنی است. 
آی���ا دولت ها در این دوگان���ه می گنجند یا نه؟ ما چقدر می توانیم مس���تقل 

برای خودمان کار کنیم و چقدر باید ملحق شویم؟
برمی گردم به بحث تعارض و اینکه آیا در منظومه معرفتی خویش وجود مولفه 
که  گر رای ما این ش���د  ه���ای هویتی-فرهنگی خ���اص خویش را قبول داریم؟ ا
مولفه های هویتی-فرهنگی خاص خویش را دارا هس���تیم آنگاه وجود تعارض 
جدی اس���ت. ما یک ساختار متفاوت به لحاظ هستی شناسی، معرفت شناسی 
ح می ش���ود که  گر این را بپذیریم بعد این بحث مطر و انس���ان شناس���ی داریم. ا
آی���ا ام���کان مراوده ب���ا غرب وج���ود دارد و آیا  میت���وان با آن ها مراوده داش���ت؟ 
اعتقادم این اس���ت انس���ان ها می توانند الگوهای درون زای خودشان را داشته 
کنن���د و ببینید دنیا چه سیاس���ت گذاری ها  باش���ند و همزم���ان می توانن���د نگاه 
گذاشته اند؟ چه اش���کالی دارد؟! غرب در  و راهبرد های عملیاتی را پش���ت س���ر 
کرده اس���ت. می توان از این دست پیشرفت  حوزه فناوری های باال، پیش���رفت 
کش���ور ایران را ارتقا داد. همکاری های بین المللی و منطقه ای  ها بهره گرفت و 
که الگوهای توسعه یک  کند  گر کسی فکر  با تعارض ها دم سازند.از طرف دیگر،ا
س���ره غربی هس���تند و الگوهای درونزای پیشرفت وجود 
ن���دارد و می توان الگوهای غربی را وارد کرد تا پیش���رفت 
نمود ای���ن اصاًل اتفاق نخواهد افتاد.تجربه نش���ان داده 
کاری انج���ام دهند،  هرگاه اف���راد خواس���ته اند اینچنین 
نتیجه به یک تصویر کاریکاتوریزه رسیده است. بنابراین 
الگوه���ا بومی اند. الگوها از متن یک تمدن و از متن یک 
فرهنگ بر می خیزند.البته، این نافی تأثیرپذیری و بده و 
بستان هایی که در حوزه علم اتفاق می افتد نیست. شما 
می توانی���د بروید ببینید آن ها چگونه پیش���رفت کرده اند 
ک���ه آن ها در طی 50 س���ال طی کرده اند ش���ما در  و راه���ی 
طی 10 س���ال طی نمایید، در توس���عه فناوری هس���ته ای 
دانش���جویان و اس���تادان ایران���ی اینط���ور پی���ش رفتند. 

که تمدن غرب  یکی از ویژگی هایى 
کرده است همین استیال طلبی  پیدا 

اوست. منتهی هیچ  وقت این اتفاق 
کسی منطق تضاد و  گر  نمی افتد. ا

تعارض را خوب فهمیده باشد این یک 
امر نشدنی است، آمریکا هیچ وقت 

نخواهد توانست یک امپراطوری در 
دنیا بسازد.
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جوانان ما نیامدند تجربه ای را که طی 50 سال –به عنوان نمونه-روس ها پیدا 
کردند باز تعریف نمایتد بلکه اینان آن را در فاصله 10 سال طی کردند. چرا ؟ چون 
دیدند روس ها چگونه پیش���رفت کردند؟اینک در پرتو تجربه بشری، جوانان ما 
کسی ذهن دگم زده ای داشته باشد و فکر  گر  کردند. بنابراین ا کوتاه  این مسیر را 
کند  ذهن ایرانی علیل است مانند منورالفکرهای دوره پهلوی و قاجار و فکر کند 
که ما اصاًل نمی توانیم و آن ها هستند که می توانند نتیجه مایوس کتتده خواهد 
بود. الگوهای توسعه تجویزی- تحمیلی  رشدی ناقص،کاریکاریتوریزه و علیل 
می یابد. امااز سوی دیگر  باید گفت که ایرانی هم توانمندی های عملیاتی برای 
پیشرفت دارد و او می تواند فاصله های طوالنی بین خود و دیگران  را برق آسا طی 

نماید و با آن ها بده و بستان داشته باشد. 
  ب���ا چ���ه پیش فرض های���ی ذهن���ی باید  به س���راغ ای���ن اقتباس ه���ا و این 
گفتگوه���ا رفت که به عدول از ارزش ها منجر نش���ود؟ ش���هید آوینی بحثی 
وح تکنول���وژی بینجام���د، مثاًل در  دارد ک���ه این اقتب���اس باید به تس���خیر ر
وح انجام ش���ده  بح���ث ان���رژی هس���ته ای  به نظرمی رس���د  این تس���خیر ر
است. یک فناوری پیشرفته غربی تبدیل شده به یک عنصر هویتی و ملی 
برای جمهوری اسالمی. با این اهرم تالش می کند در برابر غرب بایستد در 
صورتی که این فناوری پیش���رفته اس���ت و اصاًل نگاهش غربی است، چه 
پیش زمینه های ذهنی باید وجود داش���ته باش���د که این گفتگو و همراهی 

ود؟  در این مسیر به پیش ر
پاس���خ: این سؤال خیلی س���خت اس���ت، برای این موضوع استراتژی مشخصی 
حداق���ل تا به ام���روز نمی بینیم، به همین جهت هم اس���ت که دولت���ی می آید بر 
س���ر کار و س���از تعدیل اقتصادی و هشت سال بعد یکی دیگر ساز عدالت و دوباره 
گفتمان ها  هش���ت سال بعد فردی دیگر س���از اعتدال را کوک می نماید.چرا این 
این قدر متفاوت اند؟ یک نفر شعار تعدیل اقتصادی و رفتن به بازارهای جهانی 
را س���ر می ده���د و بعد تجربه می کن���د و می بینید تورم ب���ه 50% افزایش پیدا کرد و 
ح  کنش به آن وضعیت ش���عار عدالت را مطر بتابرای���ن فرد جدیدی می آی���د در وا
می کن���د آن ه���م در ُبع���د توزی���ع که می گوی���د باید یک سیس���تم اقتص���اد توده ها 
در جامعه ش���کل بگیرد و ب���ه الیه های محروم جامعه کمک ش���ود. چون همین 
محرومین هستند که نظام را نگه می دارند. بعد شما می بینید که وقتی در چهار 

س���ال دوم این هم با مشکل مواجه می شود کسی پیدا 
کاماًل جدید به نام اعتدال، این  می شود با یک گفتمان 
ک  نشانگر چیست؟ کدامیک درس���ت است؟ ظاهرًا مال
قاب���ل راس���تی آزمایی ای موجود نیس���ت ی���ا الاقل بنده 
س���راغ ندارم. فقط یک نکته به ذهنم می رسد و آن نقد 
است. آیا قبول دارید که معرفت شناسی، هستی شناسی 
و انسان شناس���ی ما آبشخورش اس���الم است؟ پس باید 
کرد، چون این مس���ئله امروز ماس���ت.  گفتمان ها را نقد 
کنیم، ش���اید در این ساختار  گر بتوانیم این ها را نقد  ما ا

کرد. هر دولتی  بهم خورده نظم بین المللی  بتوان باآزمون و خطا راه خود را پیدا 
گفتمانی خودش را س���اخته و پرداخته و واقعًا تالش���ش این  ک���ه آمده چارچ���وب 
گریبان جامعه را از مش���کالت زمانه نجات دهد. به همین خاطر اس���ت  بوده که 
که ممکن اس���ت دولتمردان فعلی اعتدال را در مقابل انقالبی گری هم قرار دهند 
و اعالم نمایند که در ش���رایط حاضر بهتر اس���ت س���رعت  پیش���رفت ها   کند شده، 
گیرد. این حداقل نگاهی اس���ت که می بینیم  کار قرار  تأن���ی و احتیاط در دس���تور 
گریبان خودمان را از درگیری های  در فضا امروز سیاست وجود دارد. برای اینکه 
گفتمانی نجات دهیم نقد سازنده نیاز است. نقد اصیل از فضاهایی است که در 
حال ش���کل گیری اس���ت. هر کس که می گوید نقد نکنید به نظر می رس���د که به 
جامعه جفا می کند.  بایس���تی راه نقد را باز گذاش���ت. شاید این تنها میدانی باشد 
ک���ه تمام جوانب پیش���رفت و اعتال می توانند نقاط عط���ف و ضعف خود را بیابد. 
ه���ر چقدر پنهان کاری ش���ود و هر چه کمتر حرف زده ش���ود و ه���ر چه کمتر کاوش 
ش���ود در حق جامعه جفا خواهد ش���د. باید اجازه داد نقدها به صورت کارشناسی 
ح شوند و نشان  در اتاق های فکر، دانشگاه ها، حوزه ها و در جاهای مختلف مطر
که دنبال  کدام اس���ت و هدف���ی  که ظرفیت های ما چیس���ت و امکانات ما  ده���د 
می کنیم تا چه حد س���هل الوصول اس���ت؟ فهم این مس���ائل راه را ب���رای طراحی 
های عملیاتی رش���د و توس���عه می گش���اید. از همین زاویه نقد است که می توان 
پرس���ید چرا جمهوری اس���المی فاقد سند امنیت ملی اس���ت و سند استراتژی ملی 
است؟ ما این  سند های حیاتی را تدویت نکرده ایم.البته جمهوری اسالمی سند 
چش���م انداز دارد که بر اساس آن انتظار است که در سال 1404 جمهوری اسالمی 
کلیت  می بایس���ت قدرت اول منطقه باشد. با این حساب، سند چشم انداز یک 
است و دو سه صفحه است ولی آنچه ضرورت است استراتژی امنیت ملی است 
که شایس���ته است آنرا بر اساس سند چش���م انداز تنظیم کرد.در سند امنیت ملی 
م���ی توان عن���وان کرد که در کوتاه مدت،میان مدت و بلن���د مدت چه باید کرد؟  
کردند تمام  وقتی اهداف روشن شدند و نهادهای قانونی آنها را تبدیل به قانون 
دولتمردان باید موظف ش���وند تا آنها را اجرا نمایند. دیگر دولت ها نمی توانند هر 
کدام ساز جدیدی کوک کنند و بگویند من می خواهم گفتمان جدیدی در تفاوت 
گریب���ان دولت ها را گرفت  کنن���د. در این حال می توان  بنیادین گذش���ته ایجاد 
و عدم التزام آنها را در خصوص اس���ناد باالدس���تی مورد پرس���ش قرار داد. می شود 
این را راستی آزمایی کرد که کدام دولت برطبق سند عمل 
کرده اس���ت. این متأسفانه در  کدام دولت تخطی  کرده و 
کشور ما نهادینه نشده و تا آنجا که می دانم چنین سندی 
در کش���ور م���ا تصوی���ب نش���ده اس���ت. تمامی کش���ورهای 
کش���ور مانند  قدرتمن���د جه���ان ای���ن س���ند را دارن���د. یک 
ای���االت متحده آمریکا نه تنها س���ند امنی���ت ملی خودش 
را می نویس���د سندهای سایر کشورها را هم نگاه می کند و 
می بیند چط���ور در آن ها می  تواند نفوذ نماید. ضعف ها و 
آس���یب هایش را پیدا می کند و براساس آن اقدام می کند. 

کسی همه ی آنچه  در اقتصاد  گر  ا
لیبرالی است را بخواهد بدون تصرف 

ایرانی  پیاده کند پیشرفت کاریکاتوریزه 
می شود و نمی تواند نظام را به هدف 

برساند.
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آمری���کا در حال حاضر وارد برجام ش���ده و در بحث هس���ته ای در چارجوب س���ند 
های باالدستی خویش از جمله سند امنیتی خویش اقدام می کند. راحت ایاالت 
متحده می تواند بگوید در 20 سال آینده کم و بیش کدام سویه های دیپلماسی 
می بایس���ت به جریان افتند و به طور نس���بی قرار است که چه  اتفاقی در جریان 
کنند تاسیاس���ت های را  خواهد بود؟ دولتمردان غربی از جمله آمریکا تالش می 
که  که راهبرد امنیت ملیش اقتضا می کند ولی سوال این است  به انجام رسانند 
دیپلماس���ی ایران در ش���رایط حاضر در کدام چارچوب عم���ل می کند؟ چیزی که 
که دولتمردان درست یا غلط سیاست های دولت  االن مش���هود است این است 
گفتمان خلق شده اعتدال حرکت می کنند.  گذش���ته را قبول ندارند و در راستای 
اینان تالش می کنند تا سیاست خودشان را به فعلیت برسانند، بنابراین، یکی از 
که اتاق های فکر تشکیل دهد  که هر دولتی باید انجام دهد این است  کارهایی 
و س���ند امنیت ملی را تنظیم کند:کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت. دولت ها 
که حادثه ای اتفاق  کنند، شما خواهید دید  باید موظف شوند براساس آن عمل 
نمی افتد و بحران های تهدید کننده مانند آن چیزی که در سال 88 اتفاق افتاد 
ح شد، یکی نقد اصیل  اصاًل گریبان جامعه را نخواهد فشرد.پس دو مسئله مطر
که باید مس���یرش را باز گذاش���ت تا به ش���کل تام و تمام اتفاق افتد. دیگری وارد 
کنیم تا حد قابل  گر در این حوزه ورود پیدا  ش���دن به حوزه سند نویسی اس���ت. ا
گر سند  توجهی خیالمان از دگر دیسی ها و استحاله های ارزشی راحت می شود. ا
وجود داش���ته باش���د خیال دولتمردان راحت خواهد شد و مسائل پیشرفت را به 

راحتی قابل مدیریت می شوند. 
  ب���ه نظرت���ان لیبرالیس���م و نظ���ام اقتص���ادی مبتنی ب���ر لیبرالیس���م جزء آن 
تعارض ها است؟ یا جزء بخش های قابل گفتگوست که ما می توانیم از آن 

بخش هایی را اقتباس کنیم.
پاس���خ : هاضمه فرهنگ���ی و هاضمه فکری،  تمدن���ی ما ایرانی ها با لیبرالیس���م 
گ���ر ه���م چیزی از آن ط���رف بخواه���د وارد این هاضم���ه تمدنی و  نمی خوان���د. ا
فرهنگی  ش���ود، این دس���تگاه  توان هضم آنرا خواهد داشت و آنرا مثل خودش 
کس���ی هم���ه ی آنچه  در اقتصاد لیبرالی  گر  که ا کنیم  کید می  می کند.مجددا تا
کاریکاتوریزه می شود  کند پیشرفت  است را بخواهد بدون تصرف ایرانی  پیاده 
و نمی توان���د نظ���ام را به هدف برس���اند.در ای���ن تبادالتی که اتف���اق می افتد هر 
کافی را  گر حوزه تمدن���ی غنای  کش���ور می ش���ود ا که از حوزه تمدنی وارد  چیزی 
کند آنرا به شکل خویش می کند.  داش���ته باش���د هرآنچه را به درون خود جذب 
کلیه فرد دیگر را به بدن انس���ان  کلیه که طی یک عم���ل جراحی  مانن���د پیون���د 
ع در خصوص تاثیر گذاری انقالب اس���المی نیز صدق  پیوند می زنند.این موضو
گر انقالب اس���المی روی جنبش های بیداری اسالمی مانند مصر اثر  می نماید. ا
می گذارد این بیداری اس���المی وقتی وارد هاضمه مصر می ش���ود ش���کل اخوانی 
کنند، اتفاقًا این  که آنها مثل ما فکر  کرد  پیدا می کند. نمی توان  آنجا مشاهده 
اثرگذاری در آنجا و در هاضمه اخوان ش���کلی اخوانی پیدا نمود. پیشرفت های 
گر ما توانایی  که در تمدن غرب اتفاق افتاده نیز همین طور اس���ت. ا اقتص���ادی 

و هاضمه قوی و قدرتمند برای هضم آن را داش���ته باش���یم موجبات پیش���رفت 
کننده  کند. بنابراین این تاثی���ر پذیری  را نباید نگران  درون���زای ما را فراهم می 
ک���ه بخواهند ب���ا توجه به آن چ���ه دیکته های  دی���د. مگر اینکه افرادی باش���ند 
بانک جهانی اس���ت عمل کنند و اخذ پیش���رفت غربی بدون تصرف ایرانی را در 
که براس���اس  دس���تورکار قرار دهند. اینکه دفاع می کنیم از تبادل آنجایی اس���ت 
نگاه مختار خودمان از تمدن دفاع می کنیم و الگوهایی که با ساختارهای بومی 
ای���ران همخوانی دارد را وارد هاضمه فرهنگی کش���ور م���ی نماییم تا بخش وارد 
ش���ده جزئی از تار و پود وجودی کش���ور  ش���ود. این قابل قبول اس���ت، این ش���ما 
را تدریجًا می تواند در مس���یر رش���د و توس���عه قرار دهد. ول���ی الگوهایی که بانک 
کننده را مش���خص می  گروه های دریافت  ع  جهانی ارائه می نماید و مکان و نو
نماید تااس���تعداد سکوالریزه ش���دن جامعه را ارتقاء دهد قابل قبول نیست.دهه 
هفتاد ه.ش. گویای شکس���ت این الگوهای تجویزی اس���ت. اینجاس���ت که به 
که توسعه ایجاد نمی شود، بلکه معضالت و مشکالتی مانند تورم  نظر می رس���د 

که در دهه 70 اتفاق افتاد. کند مانند مشکالتی  ح می  را در سطح جامعه مطر
  اقتص���اد مقاومت���ی راهب���رد کوت���اه م���دت اس���ت ی���ا بلندمدت؟ آی���ا صرفا 
مخص���وص  ای���ن برهه که م���ا با تحری���م درگیریم هس���ت؟ یا ی���ک ظرفیت 
تمدنی اس���ت؟ آی���ا در جمهوری اس���المی اقتصاد باید هم���واره اقتصادی 

مقاومتی باشد؟
ح کردند، به خاطر این  پاسخ : اینکه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطر
بح���ران اخیر نب���ود.  ایش���ان یک ن���گاه بلندمدت به داس���تان داش���تند، منتهی 
متأس���فانه خیلی این اعتقادها را قبول ندارن���د و برنمی تابند. می گویند چنانچه 
مناسبات ما با جهان عادی شود ظرفیت هایی ایجاد می شود که دیگر نیاز نیست 
م���ا از آن زاوی���ه ن���گاه کنیم. در صورتی که نگاهی که ایش���ان دارد این اس���ت که 
اقتص���اد مقاومتی تالش می کند که کاالهای اس���تراتژیک مثل نفت را با توجه به 
اینکه ش���ما می توانید تنوع سازی محصوالت را از آن نتیجه بگیرید در آینده خام 
کنید.اقتصاد  کش���ور  گالب���ی وارد اقتص���اد  نفروش���ید و بع���د به جای آن س���یب و 
مقاومتی دنبال این اس���ت که بنیه دفاعی کش���ور را در قبال فش���ارهایی که وارد 
کش���ور را  ک���ه از 100 دالر ب���ه 40 دالر اف���ت می کند و  می ش���ود مانن���د قیمت نف���ت 
کند. ش���ما باید آن قدر در زمینه تنوع س���ازی امکانات  آس���یب پذیر می کند، قوی 
ق���وی و قدرتمند باش���ید که وقتی در حوزه نفت مش���کل ایجاد می ش���ود بتوانید 
بگوئید اقتصاد بدون نفت دارید و بدون نفت می توانیداقتصاد را پیش برنید. ما 
متأس���فانه وقتی رفاه و گشایش���ی ایجاد می ش���ود همه چیز یادمان می رود. مقام 
معظم رهبری این فراموشی و این غفلت مدنظرشان است. این که کاری بکنید 
که وقتی فراز و  کند  گونه ای رش���د  بنیه ه���ای دفاعی و اقتصادی و تکنولوژی به 
فرودی در عرصه بین المللی اتفاق می افتد بالفاصله شما تحت تأثیر قرار نگیرید و 
کارآمد ش���ود و شما مجبور شوید در  این باعث نش���ود سیاس���ت خارجه شما هم نا

عرصه بین المللی امتیاز بدهید، این مدنظر ایشان است.
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کليد فهم توسعه نيافتگى توسعه وابسته 
امیرحسین پرورش

و  توسعه  شناسی  جامعه  باب  در 
سه  به  توان  می  نیافتگی  توسعه 
ابتدای  از  که  عمده  ی  نظریه 
را  باال  دهه ی 70 میالدی دست 
ح شده  در میان سایر نظریات مطر

کرد. این سه دیدگاه  داشتند اشاره 
نظم  وابستگی،  دیدگاه  از  عبارتند 

جهانی و تحلیل شیوه های تولید. در 
این نوشته تالش بر این خواهد بود تا در حد 

مقدورات این سطور به بررسی نظریه وابستگی بپردازیم.نظریه ی وابستگی 
رائول  اندیشه های  تاثیر  تحت  گرفت،  شکل  نوسازی  نظریه  برابر  در  که 
کشورهای آمریکای التین در اواخر دهه  پربیش و برخی دیگر از اقتصاد دانان 
نوسازی  نظریه  برخالف  که  می دهد  نشان  نظریه  این  یافت.  توسعه   1950
کشورهای توسعه  که بیان می کند راه پیشرفت تنها از طریق الگو قرار دادن 
کشورهای  در  وابسته  اقتصاد  گیری  شکل  سبب  روند  این  می باشد،  یافته 
گشته و الگوی سیستم اقتصادی مرکز پیرامون را ایجاد می کند  توسعه یافته 
حال  در  کشورهای  و  گرفته  قرار  اقتصاد  این  مرکز  در  صنعتی  کشورهای  که 
توسعه در پیرامون آن جای می گیرند. مطالعات پربیش و همکاران او نشان 
کشورهای ثروتمند اغلب منجر به مشکالت  که فعالیت های اقتصادی در  داد 
کشورهای فقیر می گردد. این نظریه تحت فعالیت های علمی آندره  جدی در 
گوندرفرانک و شماری از اقتصاددانان دیگر در دهه 1970 به مکتب وابستگی 
گسترش بحران های  ارتقاء یافت. این نظریه در دهه 1960-1970 به سبب 

اقتصادی در کشورهای جهان سوم، 
در  انتقادی  نظریه ای  عنوان  به 
برابر نظریه نوسازی مشهورگردید.

فرانک با استناد به تجربه تاریخی 
در  که  آمریکای التین  کشورهای 
بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن 
استعماری  دول  مستعمره  عمدتًا 
پرتغال و اسپانیا بودند،به ارائه نظراتی 
بر  توسعه طلب  سرمایه  منفی  تاثیر  بر  مبنی 
که در این  توسعه اقتصادهای مستعمراتی را می پردازد. از نظر وی، هر زمان 
و  کرده  پیدا  شدت  توسعه نیافتگی  داشته،  وجود  استعماری  سیطره  مناطق 
که این سیطره از بین رفته، توسعه در آن امکان پذیر شده است.از  هر زمان 
نظر فرانک توسعه نیافتگی آن روی سکه توسعه یافتگی است. برای شناخت 
باید  توسعه یافتگی  شناخت  برای  و  را  توسعه یافتگی  باید  توسعه نیافتگی 
توسعه نیافتگی را دریافت. از این منظر، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دو 
زمانی  تا  رابطه وابستگی و سلطه هستند.  نام  به  روی مقابل سکه واحدی 
که این رابطه در چارچوب نظام سرمایه داری برقرار است، »توسعه نیافتگی« 
از    )Faletto( فالتو  و   )Cardoso( کاردوزو  است.  پیرامونی  کشورهای  فرجام 
کتاب وابستگی و توسعه در  برجسته ترین نظریه پردازان مکتب وابستگی در 
کنند و می نویسند: “ از  آمریکای التین از وابستگی تعریفی اقتصادی ارائه می 
گسترش سرمایه نتواند  که انباشت و  دیدگاه اقتصادی، نظامی وابسته است 

جزء پویای ذاتی اش را در درون این نظام بیابد.”
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این نحوه تنظیم و ارائه مسئله به یک نظام بین المللی سرمایه داری اشاره 
کیفی نفوذ و قدرت موقعیت  کند، که در آن ملل مختلف از لحاظ سطوح  می 
کلیدی  کشورهای پیشرفته صنعتی بخش های  های مختلفی دارند. در مرکز 
که اشکال خاص  کنند. این امتیازی است  کنترل می  تکنولوژی و امور مالی را 
ل می  کند. چنین استدال صنعتی شدن در حوزه های پیرامونی را تعیین می 
تعمیق  به  منجر  صرفا  پیرامونی  های  حوزه  در  رشدی  چنین  این  که  شود 
زندگی  سطح  بهبود  دربرگیرنده  “توسعه”  نگاه  این  در  شود.  می  ها  نابرابری 
انباشت سرمایه اطالق  آراء مردم نیست. بلکه بیشتر به یک فرآیند  بر  متکی 
کشورهای پیشرفته  که وابستگی جهان سوم به سرمایه و تکنولوژی  می شود 
کنند. کاردوزو و فالتو  کننده و ابعاد آن را مشخص می  صنعتی عوامل تعیین 
به  مولد  نیروهای  پیشرفت  معنای  به  چارچوب  این  در  “توسعه  گویند:  می 
واحد  راهیابی  سرمایه،  انباشت  تکنولوژی،  کردن  وارد  طریق  از  عمده  طور 
کار اجتماعی است...  اقتصادی خارجی به اقتصادهای بومی و تشدید تقسیم 
کرد واقع  کثر مردم را حل خواهد  تصور اینکه سرمایه داری مشکالت اساسی ا
گرایانه نیست.” باید گفت توسعه وابسته بر انباشت سرمایه و تا حدی صنعتی 
کند. اما این به معنای نفی وابستگی نبوده بلکه  شدن در پیرامون تالش می 
ع نگاه به ما اجازه می دهد تا تجربه  وابستگی آمیخته با توسعه است.این نو
گرایانه بررسی کرده و به بررسی  ی تاریخی ملل جهان سوم را به گونه ای واقع 
سود و ضرر ادغامشان در اقتصاد جهانی بپردازیم. از این رو جهت تدقیق نگاه 
شود،  پرداخته  ها  آن  به  باید  که  مسائلی  مسئله،  به  مناسب  پرداخت  نیز  و 
نیروهای اقتصادی ای خواهند بود که بر عملکرد بازار جهانی تاثیر می گذارند.
که با  ع ارتباطی  کنار این باید به مواردی چون، ساختار نظام تولید ملی و نو در 

کرده است، شکل ساختاری-تاریخی-فرهنگی این جوامع  بازار خارجی ایجاد 
سیاسی  های  جنبش  همه  از  مهمتر  و  قدرت  حفظ  و  گذاری  وا های  شیوه  و 
کنند نیز اشاره  که برای ایجاد تغیرات اعمال فشار می  اجتماعی و فرآیندهایی 
کشور می تواند به نحو قابل  ع تجربه ی وابستگی برای هر  کرد. بنابراین نو
مالحظه ای متفاوت باشد. تحلیل تاریخی- ساختاری روندهای اساسی ای 
گسترش سرمایه به واسطه ی آن پدید می آید و به عنوان  که  کند  را آشکار می 
گذار اجتماعی سیاسی حد و مرز می یابد.فهم و شناخت توسعه  یک فرآیند اثر 
سرمایه داری به این معنا مستلزم بررسی طبقات اجتماعی و چارچوب های 
که تحقق مراحل مختلف رشد و توسعه را محقق می سازند.  سیاسی ای است 
که وابستگی بسته به شرایط مکان و زمان، اشکال مختلفی به  پر واضح است 
ع توسعه و دگرگونی اجتماعی منجر  گرفت و به فرآیندهای متنو خود خواهد 
کشور مستلزم بررسی دقیق  خواهد شد. فهم دگرگونی های اجتماعی در یک 
اثرگذاری  ی  نحوه  به  توجه  و  زمان  طول  در  طبقاتی  ساختارهای  تغییرات 
که  نیست  معنا  بدان  این  است.  داخل  در  قدرت  توزیع  بر  خارجی  نیروهای 
غرب  عملکرد  معلول  هست  چه  هر  کنیم  ل  استدال خود  از  تکلیف  رفع  برای 
که مجموعه ی  کشورهای پیشرفته ی صنعتی است. بلکه بدان معناست  و 
پیچیده و متغیری از روابط میان عوامل و ساختارهای داخلی و خارجی، شکل 
کشورهای پیرامونی در دوره های  که توسعه و دگرگونی اجتماعی در  خاصی را 

کند. گرفته است، تبیین می  تاریخی مختلف به خود 
از مفاهیمی نظیر توسعه وابسته در تحلیل دوره  گفت استفاده  در پایان باید 
گرایی در مفهوم توسعه و نیز  های تاریخی مختلف به ما امکان عبور از نسبی 

پرهیز از قضاوت های جانب دارانه را خواهد داد.
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اقتصاد مقاومتى
گرا و تاب آور  اقتصادی درون زا، برون 

مهندس حمیدرضا فوالدگر  نماینده ی مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی، رییس کمیسون اصل 44 قانون اساسی و کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی اس���ت. در این مصاحبه کوشیده ایم تا ضمن پرسش از اصول 
که  سیاس���ت های اقتصاد مقاومتی در پی یافتن پاسخ این پرسش باشیم 
غ از شعارهای سیاسی، سیاست های اقتصاد مقاومتی تا چه حد از سوی  فار

مسئولین و قوای مجریه و مقننه با جدیت پیگیری می شوند.

   منظ���ور از واژه اقتصاد مقاومتی چیس���ت؟ آیا مبن���ای اقتصاد مقاومتی 
ون گرا است؟  ون و صرفًا یک نگاه در بستن درهای کشور به بیر

اقتص���اد مقاومتی با این تعریفی که در این  س���ال ها از خ���ود رهبر معظم انقالب 
که به لحاظ اقتصاد فعلی دنیا در مباحث اقتصاد  ش���نیدیم و ریش���ه علمی  ای 
کش���ور در برابر  ح اس���ت این اس���ت: ت���اب آوری و مقاوم���ت اقتصاد ی���ک  مط���ر
کش���ور پایه هایش آنچنان مس���تحکم  تکانه ه���ای بیرونی. یعن���ی اقتصاد یک 
که در براب���ر تکانه های خارجی تأثی���رات اقتصادهای دنیا ب���ر اقتصاد آن  ش���ود 
دنی���ا مق���اوم و تاب آور باش���د. در فرهن���گ اقتص���ادی می گوین���د resilience به 
معن���ای تاب آوری اقتصادی. این بحثی اس���ت که در اقتصادهای کش���ورهای 
ح بوده اس���ت و  در حوادث اقتصادی س���ال های گذش���ته دو س���ابقه  دیگر مطر

که یک مرتبه  هم دارد ؛ یکی در حدود بیس���ت س���ال پیش در آس���یای ش���رقی 
کشور رو به  کش���ورهای آسیای ش���رقی بهم ریخت و هشت  وضعیت اقتصادی 
رشد معروف دچار بهم ریختگی اقتصادی شدند. در آن زمان اقتصاد مقاومتی 
ح ش���د. یکی هم هفت هش���ت سال قبل در اقتصاد غرب که در اروپا بعد از  مطر
بح���ران مس���کن و بهم ریختن وضع اقتصادی بوجود آم���د. در اجالس داووس 
ح ش���د. پس این بحث مقاوم س���ازی  ای���ن بحث به عنوان بحث محوری مطر
که  کش���ورهای در حال توس���عه  اقتص���اد در براب���ر تکانه ه���ای بیرونی هم برای 
ی���ک مثال در آس���یای ش���رقی ذکر ش���د و هم در اقتص���اد غرب که توس���عه یافته 
ح اس���ت. برای ما ع���الوه ب���ر تأثیرات اقتص���ادی دنی���ا بحثی دیگر  اس���ت  مط���ر
ح اس���ت و نیز دشمنی نظام سلطه با  بعنوان تحریم ها و تش���دید تحریم ها مطر
که ما داشته ایم سه مرحله  گذشته تحریم هایی  انقالب ما.  از س���ی و پنج سال 
ع انقالب بود تا تس���خیر النه  که با وقو بوده اس���ت، یکی اول انقالب و حوادثی 
کردن دارایی های ما بود و هنوز هم هس���ت. یکی  که ش���امل بلوکه  جاسوس���ی 
ک���ه در دادگاه  که از تقریبًا 15 س���ال پی���ش بوده و حوادثی  دیگ���ر تحریم های���ی 
که تحریم هایی داش���تند بخاطر بحث  میکونوس پیش آمد و بحث اروپائی ها 
که به  حقوق بش���ر و تروریس���م و ...  یکی دیگر هم تحریم های سال های اخیر 
خاطر مس���ئله هس���ته ای بوده است که از س���ال 82 به بعد فعالیت هسته ای ما 

مصاحبه : اميرحسين پرورش ، محمد على فوالدگر
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رو به رش���د رفت  و خودمان تعلیق داوطلبانه سال 83 را شکستیم. این باعث 
تش���دید تحریم ها ش���د. حاال اقتصاد مقاومتی با این توضیحات هم ریش���ه در 
کشورهای  کش���ور ما نیس���ت و در  مباحث اقتصاد بین الملل دارد و مخصوص 
ح اس���ت و هم به خاطر استقالل طلبی  توس���عه یافته و در حال توسعه نیز مطر
ما دش���منی نظام س���لطه همیشه اس���ت و فقط بحث تحریم نیست. در دوره 
پس���اتحریم هم تأثی���رات بیرونی وجود و نوع���ش تغییر می کن���د. مقام معظم 
ک���ه اقتصاد مقاومت���ی فقط برای دوره تحریم نیس���ت و  کید دارند  رهب���ری تأ

برای دوره پس���اتحریم هم باید باش���د.
وابط اقتصادی و      ش���رایط نظام بین الملل به ش���کلی است که آن قدر ر
همکاری های اقتصادی ش���رکت های چند ملیتی که اقتصاد کش���ورها را 
وابس���ته کرده گس���ترده شده اس���ت که در سیاس���ت خارجی کشورها هم 
تأثیرگ���ذار شده اس���ت، حاال در این ش���رایط سیاس���ت ای که ب���ه اقتصاد 

ون زا می پ���ردازد چگون���ه می توان���د عم���ل کن���د؟ ون گ���را و در در
گرا نیس���ت بلکه  برون گرا و درون زاست، یعنی هم ما   اقتصاد مقاومتی درون 
کنیم و هم توجه به درون  بای���د پایه ه���ای اقتصادمان را در درون مس���تحکم 
داش���ته باشیم به معنی اینکه غفلت از سرمایه ها، استعدادها و داشته هایمان 
نکنیم و اتکایمان به داش���ته هایمان بیش���تر از بیرون باش���د. ولی برون زا هم 
هس���تیم یعن���ی برون نگر هم هس���تیم و می دانیم اقتصاد امروز اقتصاد بس���ته 
نیس���ت. سیس���تم های اقتص���ادی سیس���تم بس���ته نیس���ت. در سیس���تم های 
ع هستند یا بس���ته هستند و یا باز و نیمه باز. االن  مدیریتی، سیس���تم ها سه نو
کرد. تبادل  دیگر هیچ  سیس���تمی را نمی ش���ود در دنی���ا به صورت بس���ته اداره 
که تحت عن���وان انفجار اطالعات و انقالب  هس���ت و ارتباط���ات و IT و چیزی 
که هیچ سیستم اقتصادی نمی تواند  کرده اس���ت  الکترونیک می گویند. کاری 
ب���ه ص���ورت بس���ته اداره ش���ود. بنابرای���ن تب���ادل وج���ود دارد. پ���س اقتص���اد 
نم���ی توان���د درون گرا باش���د و تبادل با بیرون نداش���ته باش���د. پس م���ا باید در 
کید باید بر داش���ته های خودمان  تعریف هایم���ان برون گرا هم باش���یم ول���ی تأ

باشد و چش���م امیدمان به بیرون نباشد. 
نس���خه های حل مش���کالت اقتصادی را 
ب���ا راه حل بیرون���ی نپیچیم و بنش���ینیم و 
که بیرون چه نس���خه برای ما  کنیم  فک���ر 
کنی���م. از اطالعات  می پیچی���د و ما عمل 
که  ک���ه بیرون اس���ت و مراوداتی  و علمی 
کنیم ولی اتکایمان  اس���ت باید اس���تفاده 
ب���ه داخل باش���د. همی���ن سیاس���ت تولید 
کردن���د بعد از  که حضرت آق���ا اعالم  مل���ی 
کار و تولید  اقتص���اد مقاومتی، حمای���ت از 
مل���ی و اقتصاد مقاومت���ی در ادامه همان 
ح می شود. تولید  سیاست تولید ملی مطر

مل���ی در عین حال باید بهره ور و رقابت پذیر باش���د. محصوالت حاصل تولید 
گ���ر به���ره ور نباش���د نمی تواند تاب  مل���ی بای���د به���ره ور و رقابت پذیر باش���د. ا
بی���اورد در مراودات اقتصادی و این تاب آوری اقتصادی همین جا معنا پیدا 
می کن���د. در ای���ن حالت رقابت می تواند تداوم داش���ته باش���د. رقابت پذیری 
به س���ه عامل بس���تگی دارد: 1- به���ره وری 2- کیفیت 3- مش���تری مداری. 
کرد و همچنین سیاس���ت های اقتص���اد مقاومتی  ای���ن اصول را باید رعای���ت 
که در دوره بعد  24 بن���د و تولی���د ملی 23 بند دارد. ش���رکت های چندملیت���ی 
کنند بای���د بر این  کش���ور ش���وند و س���رمایه گذاری  از تحری���م ق���رار اس���ت وارد 
کنند. س���رمایه گذاری خارجی دو حالت است یکی اینکه آن ها  اس���اس عمل 
کنند و ما چشم بس���ته بازارمان را در اختیار آن ها  می خواهند س���رمایه گذاری 
گر قراردادی  بگذاری���م. و دیگ���ر اینکه توانایی های خودمان را بشناس���یم و ا
را ب���ا ط���رف خارج���ی می بندیم ش���رط بگذاری���م از ت���وان داخلی ما اس���تفاده 
کنیم  کنیم، پروژه مش���ترک تعریف  گر می خواهی���م یک جا مش���ارکت  کن���د. ا
کنی���م باید با رعای���ت این قانون و اس���تفاده از توان داخل  و س���رمایه گذاری 
باش���د. ب���ه طور مث���ال در صنعت خودروس���ازی ما ه���م دلم���ان می خواهد با 
خودروس���ازهای خوب دنیا قرارداد ببندی���م و محصوالت بی کیفیت از برخی 
گر بناس���ت برویم س���راغ  که ا کش���ورها وارد نکنی���م، ام���ا یک ش���رط بگذاریم 
کنیم، بای���د انتقال  ف���الن ش���رکت معتبر دنی���ا، باید پلتفرم مش���ترک تعری���ف 
تکنولوژی در آن باش���د و از توان قطعه س���ازهای خودمان اس���تفاده شود. از 
توان فنی و مهندس���ی داخل اس���تفاده ش���ود.  بازارمان را به طور دربست در 

اختی���ار آن ه���ا نگذاری���م ک���ه ای���ن ج���زء اقتص���اد مقاومت���ی نیس���ت. 
کش���ورها بدین وس���یله اقتصادشان را وابسته  که خیلی از  این الگویی اس���ت 
کوچکترین تنش���ی  کردند، بعد وقتی وابس���ته ش���د با  ب���ه ش���رکت های غربی 
کش���ور اقتصاد آن ها هم متالش���ی می ش���ود. الگوی اقتصادی  در اقتصاد آن 
که ش���ما توان داخلی و داش���ته هایت را بش���ناس، از آن  مقاومتی این اس���ت 
گر می خواهی قراردادی با بیرون داش���ته باشی و مراوده ای  کن و ا اس���تفاده 
داش���ته باش���ی، این ها را به عنوان شرط 
بگ���ذار و در م���راودات مدنظ���ر ق���رار بده. 
گ���ر ب���ا ای���ن ش���یوه جل���و آمدی���م، بل���ه،  ا
ک���ه ش���رکت ها بیایند و  نگران���ی نداری���م 
ب���ه نف���ع م���ا هم  کنن���د.  س���رمایه گذاری 
گر س���رمایه گذاری خارجی بشود  اس���ت، ا
برنامه ه���ای توس���عه داخلی م���ان عمل���ی 
که  می ش���ود و ه���م اینک���ه ش���رکت هایی 
کردن���د ب���ه خاط���ر منافع  س���رمایه گذاری 
که شده از امنیت ما دفاع  خودش���ان هم 
می کنن���د و ضریب امنیتی ما باال می رود. 



  اقتص���اد مقاومت���ی پیوس���ت فرهنگ���ی ه���م دارد؟ یعنی نگاه ب���ه اقتصاد 34
مقاومت���ی صرف���ًا مربوط به مس���ئله کس���ب و کار اس���ت؟ در ط���رف مقابل 
س���رمایه گذاری خارج���ی ش���اید در کوتاه م���دت باعث رش���د و پیش���رفت و 
محقق ش���دن برنامه ها بش���ود، ام���ا در بلندمدت ع���وارض فرهنگی ندارد؟ 

مسیر حرکت نظام را حتی با زاویه ای کم منحرف نمی کند؟ 
قطع���ًا پیوس���ت فرهنگ���ی می خواه���د، سیاس���ت های ابالغ���ی مق���ام معظ���م 
کش���ور می ش���ود، باید پیوس���ت  که منجر به قوانین مهم در  رهبری  آن هایی 
که باید  فرهنگی داش���ته باش���د. در قان���ون پنجم توس���عه یک حکم داری���م 
ع مه���م مانن���د  لوای���ح مه���م پیوس���ت فرهنگ���ی داش���ته باش���د. ی���ک موض���و
کاماًل نی���از به تبیین مبان���ی فرهنگی دارد. ما به مردم  که  اقتص���اد مقاومت���ی 
می خواهی���م بگوئیم اقتص���اد مقاومتی یعنی مردمی ک���ردن اقتصاد، مصرف 
کاالی خارجی و باال  محص���والت داخلی و نگذاش���تن ب���ازار داخلی در اختی���ار 
کردن و مش���تری مداری.  کیفی���ت محصوالت داخل���ی و رقابت پذی���ر  ب���ردن 
همه نیاز به فرهنگ س���ازی دارد. فرهنگ س���ازی  بابد مخاطبش مس���ئولین 
کش���ور باش���ند، دولت، مجلس، تصمیم گیرها، سیاست گذارها و مجریان هم 
کیفیت، مش���تری مداری  بای���د تولیدکنن���دگان باش���ند. می خواهیم بگوئی���م 
کنن���د. به مردم  کنی���د. در قیمت گ���ذاری انص���اف را رعای���ت  و ... را رعای���ت 
کاالی خارجی صرفًا بخاط���ر خارجی بودن  ه���م می خواهی���م بگوئیم دنب���ال 
کنن���د.  کنن���د، در مص���رف صرفه جوئ���ی  نباش���ند، تولی���د داخل���ی را مص���رف 
بهنیه س���ازی مصرف یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است. یکی از بیشترین 
که پیوس���ت فرهنگی می خواهد در اقتصاد مقاومتی اس���ت. در این  جاهایی 
کش���ور  کم ش���ده اس���ت. ب���ه نظر می رس���د  بای���د متولیان فرهنگی  کار  زمینه 
کنن���د و  فعال ت���ر باش���ند. متصدی���ان اقتص���ادی ه���م ای���ن نی���از را احس���اس 
بخواهن���د. چقدر صدا و س���یمای م���ا می تواند برنامه فرهنگی بس���ازد در بند 
بن���دش، از بهینه س���ازی مص���رف، تولید داخ���ل، رقابت پذی���ری، بهره وری 
که تریب���ون دارن���د و می توانند  کن���د. همی���ن ط���ور آن های���ی  و ...  صحب���ت 

س���خنرانی بکنند در منبر، دانش���گاه ها و جاهای دیگر. بدون فرهنگ سازی 
سیاس���ت اقتصاد مقاومتی موفق نمی ش���ود.

   در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش حاکمیت سیاس���ی به معنای کالنش 
وع شود و به کدام سمت  بیشتر است یا مردم؟ یعنی از کدام سمت باید شر

حرکت کند؟
کرده است.کلیت این  کمیت سیاسی سیاست هایی را ابالغ  دو سویه اس���ت، حا
سیاست ها توسط مجمع تشخیص آماده شده و ابالغ شده است. در بررسی آن 
از س���ه قوه هم بوده اند و از بخش های و س���الیق و جناح ه���ای مختلف هم در 
مجمع حضور دارند، بیشتر بحث حکومت ابالغ سیاست ها، قانونگذاری و اجرا 
که باید در بدنه قضیه وارد باشند. بند اول سیاست  و نظارت اس���ت. مردم هم 
که در جنگ  اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد اس���ت، مردم باید همانطور 
گر مردم  کنند.  ا کردند، در جنگ اقتصادی هم ورود  با بسیج مردمی ورود پیدا 
ورود نکنند، عملی نخواهد شد. این نیست که اقتصاد فقط دولتی باشد. حکم 
اقتصاد دولتی به این معنی و اقتصاد انحصاری به اسم چند سرمایه گذار و مردم 
کارخانه ها  کارگر باشند در  اینجا فقط نقش مصرف کننده و چند نیروی انسانی 
ک���ردن اقتصاد به این  و نق���ش م���ردم در همین حد تعریف ش���ود. اتفاقًا مردمی 
کنیم، یا  کرد، س���هیم  معنی اس���ت که هرجا می توان مردم را در اقتصاد س���هیم 
از طریق ش���رکت های خصوصی و سهام و یا از طریق تعاونی، واحدهای صنفی 
و ی���ا از طریق مش���اغل خانگی، صنایع روس���تایی و صنایع محلی. در روس���تاها 
می بینیم یک زمانی روس���تاها عمده نیازهایشان را خودشان تأمین می کردند، 
ک، زیرانداز و وس���ایل خانه همه تولید خود روستا  از غذا، میوه، تنقالت، پوش���ا
که در روستاس���ت تأمین  بود. حاال در روس���تاها نیازهایش���ان از طریق مغازه ای 
می ش���ود، ماست، ش���یر، گوشت و از ش���هر هم لباس می خرد. به طور مثال االن 
در اصفهان 15% جمعیت روستانش���ین هستند که عمده خریدهایشان را از شهر 
گذش���ته شده اس���ت، یک زمانی روستاها تأمین  انجام می دهند. االن برعکس 
کش���ور بود و باری روی شهرنشینان نداشتند. در اینکه  کننده نیازهای اساسی 
برق رس���انی باید انجام شود، آب س���الم و مخابرات داشته باشند شکی نیست، 
که توسعه و پیشرفت انجام شده ولی شما از مخابرات استفاده  نمی توان گفت 
نکن، از پس���ت، اینترنت، تلویزیون اس���تفاده نکن، اینها الزمه پیشرفت است، 
ام���ا خیل���ی از اقالم حیاتی را از روس���تاها می توان تهیه کرد، کش���ورهای توس���عه 
یافته هم که در IT حرف اول را می زنند در روستاهایشان گاوداری دارند. شیر و 
لبنیات از همان جا تأمین می شود. یک مثال می زنم: فرهنگ صنایع روستایی 
و صنای���ع محل���ی، از صنایع خانگی تا واحدهای صنفی و تعاون و ش���رکت های 

سهامی خاص می توانند جلوه های حضور مردم در اقتصاد باشد. 

   فرمودید که اس���تراتژی رهبری این است که اقتصاد مقاومتی بلندمدت 
باش���د.  اینجا س���ه نظری���ه مطرح می ش���ود: 1- این که اف���رادی به اقتصاد 
مقاومتی کاًل قائل نباشند 2- این که قائل به اقتصاد مقاومتی باشند ولی 



35

ورت فعلی قائل باش���ند و در دوره ی پس���اتحریم که تحریم ها قطع  ب���ه ضر
ورت نداشته باشد 3- یکی هم مثل خود رهبری که بلندمدت  شد دیگر ضر
به این مس���ئله ن���گاه می کنند. این ها ه���ر کدام از چه نگاهی نش���أت گرفته 
اند؟ نس���بت ب���ه انقالب یک ج���ور متفاوتی ن���گاه می کنند؟ ش���ما فرمودید 
اس���تقالل طلبی جمهوری اس���المی ایران اقتص���اد مقاومت���ی را می طلبد، 
حاال کس���ی ک���ه ب���ه اقتص���اد مقاومت���ی کم رنگ ت���ر ن���گاه می کن���د یعنی به 

استقالل طلبی کم رنگ تر نگاه می کند؟ 
بله، یک عده نگاه شان به انقالب اسالمی یک نگاه ریشه ای و مبنایی نیست، 
که سیس���تم  کش���وری بوده  ی���ک نگاه سیاس���ی بوده اس���ت صرف���ًا. اینکه یک 
ک���رد و از مدل های روز  سیاس���ی آن تغیی���ر کرده اس���ت  این کش���ور را بای���د اداره 
کرد. یک موقع می ش���ود اقتصاد مقاومتی و یک موقع  اقتصادی دنیا اس���تفاده 
می ش���ود اقتصاد بازاری، اقتصاد لیبرالی؛ این نگاه ابزاری- علمی اس���ت. االن 
ممکن اس���ت موافق باش���د اما ابزاری است و دیدش هم به انقالب اسالمی دید 
سیاس���ی اس���ت. رژیم ش���اه رفته و جمهوری اس���المی آمده. قانون اساسی و 
ارکان آن را نی���ز قب���ول دارد و می گوید نظام سیاس���ی اس���ت. م���دل اداره آن 
هم باید به روز باش���د. اقتصاد مقاومت���ی را هم به عنوان مدل نگاه می کند. 
که  که ش���رایط عوض ش���ده مدل هم باید عوض ش���ود،  ام���ا آن نگاهی  حاال 
مق���ام معظ���م رهب���ری دارند، ن���گاه مبنای���ی و ریش���ه ای اس���ت. می گویند تا 
که  که انقالب اس���المی هس���ت احتمال دش���منی هم هس���ت. تا زمانی  زمانی 
انقالب اس���المی هست دش���منی هم وجود دارد و نظام س���لطه با ما دشمنی 
گر  که ا کنیم  دارد، بنابراین ما باید جوری پایه های اقتصادی را مس���تحکم 
گر روزی ش���د 40 دالر  کنیم و ا کش���ور را اداره  روزی قیمت نفت ش���د 120 دالر 
کش���ور شکننده  که  کنیم  کش���ور را طوری اداره  کنیم. در هر دو صورت  اداره 
که مقام معظم رهبری نس���بت به اقتصاد مقاومتی دارند  نباش���د. دیدگاهی 
برخواسته از اصول و ارزش های انقالب و تفکر دین محور و اعتقادی است.

   در مقام نظر ما سیاست های ابالغی را داریم 
اما در مقام عمل چقدر اجماع بین نمایندگان 
ب���ه عنوان کس���انی که بس���تر را آم���اده می کنند 
ای���ن  اجراکنن���دگان  عن���وان  ب���ه  دولتم���ردان  و 
سیاس���ت  وج���ود دارد؟ یعن���ی بی���ن نمایندگان 
مجل���س به عن���وان قان���ون گ���ذاران و دولت به 
عن���وان قوه مجریه این اجم���اع نظر در اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟
کل���ی، همه تبعیت می کنند هم  به لحاظ تبعیت 
مجلس و ه���م دولت، همه می گوین���د ما اقتصاد 
کارمان قرار می دهیم و ستاد  مقاومتی را سرلوحه 
کار کردن.  تش���کیل می دهیم و ش���روع می کند به 

کمیس���یون ویژه ای  کردیم. در  که ما قانونش را وضع  مجل���س ه���م می گوید 
گذشته و قانون  گزارش���ی دادیم بهمن ماه  که مس���ئولیتش به عهده ماس���ت 
که س���ه قوه در آن فعال ش���وند. آقا به دولت  کردیم  چهار ماده ای هم آماده 
در جلس���ه ش���هریورماه متذکر ش���دند، تذکراتش���ان را ما عمدتًا در قانون چهار 
که س���تاد دولت در قال���ب همین قانون  ماده ای آورده ایم، حاال معین ش���ده 
کل���ی هم مجلس  چه���ار م���اده ای ق���رار بگیرد و جلو ب���رود. به لح���اظ تبعیت 
کارهای���ی ه���م می کنن���د.  ای���ن دول���ت س���تادی  و دول���ت اع���الم می کنن���د و 
ک���رد برای اجرای  تش���کیل داد و برنامه های���ی برای همه دس���تگاه ها تبیین 
کردیم، خب  کارهای���ی  سیاس���ت های اقتص���اد مقاومتی. ما ه���م در مجلس 
ک���ه در ارکان دول���ت همه بخش ه���ا و در مجلس  ای���ن معنی اش این اس���ت 
همه اجزا هم راس���تا ش���ده ایم با سیاس���ت اقتصاد مقاومتی. البته در مجلس 
ح هایی توس���ط نمایندگان ارائه می ش���ود یا پیگیری هایی می ش���ود  هنوز طر
ک���ه ب���ا اصول اقتصاد مقاومتی س���ازگار نیس���ت، مثاًل در یک ج���ا باید از تولید 
کرد و تصمیم ها در جهت حمایت از تولید داخل باش���د، یکباره  ملی حمایت 
کرد  که مصرفی اس���ت  به جای اینکه در هزینه ها صرفه جوئی  طرحی می آید 
که مس���تلزم تحمیل هزینه اس���ت.  ح هایی می آید  کم هزین���ه باش���د. ی���ا طر و 
گرفته می ش���ود در راس���تای اقتصاد  ک���ه  گاه���ًا تصمیم هایی  در دول���ت ه���م 
کالم همه س���عی می کنند  مقاومتی نیس���ت، در عمل اتفاقی نمی افتد ولی در 
که باید  کاری  کنن���د. حاال  خودش���ان را در همین راس���تا قرار بدهند و معرفی 
که در مجلس و دولت سیس���تم دومی به عنوان سیس���تم  بکنیم این اس���ت 
کنیم. حضرت آقا در آخرین حکم اعضای مجمع تش���خیص  نظارتی تعریف 
که ش���ما باید دس���تگاهی را برای نظارت بر سیاست ها بگذارید.  کردند  اعالم 
کمیس���یون نظارت���ی در مجمع تش���خیص تش���کیل ش���ده اس���ت. ب���ه صورت 
کار انجام  هفتگی جلس���اتی دارند. حاال ب���رای اقتصاد مقاومتی هم باید این 
شود. مجمع هم به لحاظ اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی چقدر پیاده شده 
اس���ت هم به مجلس اش���راف داش���ته باش���د و هم دولت. به همین خاطر در 
گر قانونی  برخالف اصل 44 تصویب می ش���ود به مجلس  مجلس قرار ش���د ا
گ���ر در دولت اقدامی برخالف اصل  تذکر بدهیم و ا
کار  44 انجام می ش���ود به دولت ذک���ر بدهیم.یک 
نظارت���ی را مجم���ع می تواند بکند ب���ه لحاظ اینکه 
گذشته  که رهبری برعهده ش���ان  وظیفه ای اس���ت 
کالن.  اس���ت به عن���وان نظارت ب���ر سیاس���ت های 
ه���ر قوه ای ه���م دس���تگاه نظارت���ی دوم خودش را 
داش���ته باش���د. مجلس هم به عن���وان یک وظیفه 
گر یک سیستم  کند. ما ا درونی و سازمانی نظارت 
نظ���ارت خوبی داش���ته باش���یم ش���اید بتوانیم این 
ک���ه در انحراف عملک���رد و در مغایرت  ایرادهای���ی 

کنیم. با سیاست هاس���ت را برطرف 

 یک عده نگاه ش���ان به انقالب اس���المی 
یک نگاه ریشه ای و مبنایى نیست، یک 
کشوری  نگاه سیاس���ی است. اینکه یک 
بوده و حاال سیس���تم سیاس���ی آن تغییر 
کرد و  کشور را باید اداره  کرده است  این 
از مدل های روز اقتصادی دنیا اس���تفاده 

کرد.
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   در صحنه سیاست فعلی شما می توانید به یک نظریه معارض سیاست 
اقتص���اد مقاومتی اش���اره کنید ک���ه در ارکان نظ���ام هم پیگی���ری و حمایت 

شود؟
کنیم، به اقتصاد  گر وزارت اقتصاد را به عنوان محورش فرض  در خود دولت ا
که این چهار وزیر نوش���تند بخش���ی از آن  مقاومت���ی معتقد هس���تند. نام���ه ای 
ک���ی از دی���دگاه اقتصاد مقاومتی اس���ت. ولی یک نظره���ای دیگری هم در  حا
دولت وجود دارد، مثاًل آقای نیلی مش���اور اقتصادی دولت به سیاست اقتصاد 
بازار آزاد معتقد است. االن می گوید انضباط مالی و اینکه جلوی بی انضباطی 
مالی دوره قبل را بگیریم و بعد دوباره به همان سیاس���ت های قبلی برگردیم. 
که در ارکان مقامات دولتی پیدا شده از اینجاست. دولت  یک مقدار تعارضی 
که رکود را دامن زد. گفتند اولویت مهار تورم بود  اما  در مهار تورم متمرکز ش���د 
گر جامعه تورمی داش���ته باش���د اما رونق باشد بهتر  که ا یک بخش این اس���ت 
که در آن رکود باش���د یعنی رکود تورم. در دوره آقای هاش���می  اس���ت تا تورمی 
ه���م ت���ورم بود ولی چ���ون رونق ب���ود و رونق اقتصادی داش���ت م���ردم تورم را 
کنند، اما االن یک تورم 15% هست ولی چون رکود است،  می توانستند تحمل 
کار نیس���ت  هم خود رکود برای مردم غیرقابل تحمل ش���ده و هم تورم. وقتی 
همی���ن 15% تورم رقم بس���یار زیادی اس���ت، بله زمانی نزدی���ک 40% هم بوده 
اس���ت ولی 15% معنی ارزانی را نمی دهد و همان تورم اس���ت. ولی وقتی رکود 
باش���د تورم ه���م غیرقابل تحمل اس���ت. در دولت این چنین نظریاتی اس���ت. 
گفت دولت یک نظریه منس���جم اقتصادی دارد. اختالف نظرهایی  نمی توان 
ک���ه بنده ش���اهد ب���ودم در  ک���رده اس���ت. ب���از آن چی���زی  ه���م در دول���ت ب���روز 
که با وزیر اقتصاد و معاون اول و آقای نوبخت داش���تم آن اس���ت  بحث هایی 
ک���ه اقتص���اد مقاومتی را دنب���ال می کردند، س���ازمان برنام���ه و بودجه وظایف 
که مس���ئول س���تاد اقتصاد  ک���رده و آقای جهانگیری هم  دس���تگاه ها را معی���ن 
مقاومتی هس���تند. ام���ا بعضی از مش���اورین اقتصادی دولت ای���ن دیدگاه را تا 
که این مس���ئله در جریان انتخابات  چه حد قبول دارند، بنده نمی دانم. این 
کرد، جریان  خودش را چه جور نش���ان می دهد، نمی ش���ود خیلی االن تفکیک 
کام���ل و با  سیاس���ی اصالح طل���ب و حام���ی دول���ت دی���دگاه اقتصادی ش���ان را 

برنامه ارائ���ه نداده اند. در اصولگرای���ان هم همین طور 
ک���ه مجل���س در دس���ت  اس���ت. االن س���ه دوره اس���ت 
که  اصولگراهاس���ت. همیشه این اش���کال وجود داشته 
که همه س���الیق اصولگراها از  برنامه اقتصادی مدونی 
کنن���د نداش���ته ایم. اقتصاددان های خوبی  آن تبعیت 
در ای���ن س���ه دوره داش���ته ایم، آقایان توکل���ی، نادران، 
دانش جعف���ری، مصباحی مقدم، بحرینی، رجائی و ... 
که همه  اما ب���ه عنوان یک برنامه منس���جم اقتصادی 
کرده باش���ند  س���الیق اصولگرایان از این برنامه تبعیت 
نداش���ته ایم. همین ضعف عمده است. در یک مسئله 

ک���ه باالخره دو  کاماًل متناق���ض داریم. در دولت همه  اقتص���ادی چن���د نظریه 
دوره اصولگرای���ان در رأس بودن���د. در دولت ه���ای نهم و ده���م همین اتفاق 
افت���اد. طیف اقتصادی منس���جم هم نب���ود. چند تغییر و تح���ول در تیم های 
گر چه در دولت هم اقتصاددان ه���ای خوبی بودند. در  اقتص���ادی داش���تیم، ا
اصالح طلبان هم از طیف اقتصاد بسته داشتیم تا طیف اقتصاد باز باز که کاماًل 
متض���اد بودند . در هر ص���ورت امیدواریم حداقل ای���ن دوره انتخابات طوری 
که ب���رای بخش های  که طیف های سیاس���ی برنامه  مدون���ی همانطور  باش���د 
سیاس���ی، فرهنگ���ی، اجتماعی باید بدهند برای بخ���ش اقتصادی هم بدهند 
کردند، دولت ه���م همین طور. فقدان  که چقدر عم���ل  و پاس���خگو هم باش���ند 
کار حزبی انجام ش���ده اس���ت  که  کش���ورهایی  کار حزب���ی یک  ایراد اس���ت. در 
که احزاب چقدر ب���ه مردم وابس���ته اند و چقدر معلول  ب���ه دور از عملکردش���ان 
که احزاب با  نظام س���رمایه داری اند، یکی از مزایای سیس���تم حزبی این است 
گرفتند براس���اس همین  گر دولت و مجلس را در دس���ت  یک برنامه می آیند. ا
که در جریان ح���زب به مجلس  ح و الیح���ه می دهن���د. آن نیرویی  برنام���ه طر
که با برنامه  ک���س  کند. آن  که ب���ا آن برنامه حرکت  آمده اس���ت موظف اس���ت 
حزب به دولت م���ی رود از برنامه آن حزب دفاع می کند، بنابراین مردم بعد از 
که آیا این حزب در ای���ن برنامه موفق بوده  کنن���د  4 س���ال می توانند قضاوت 
که دموکراس���ی نس���بی دارند واقعًا همین طور است، در هند  یا نه.کش���ورهایی 
ن���گاه می کنی���م واقعًا بح���ث رقابت حزبی جدی اس���ت. حزب ی���ک برنامه 4 
کاری به  س���اله می ده���د و ح���زب دیگر برنام���ه آنان را نف���ی می کنند. حاال م���ا 
که  ریش���ه سیاس���ی آن ها نداریم. یکی از مزایای این سیستم حزبی این است 
جل���وی این به���م ریختگی های موضع ه���ا را می گیرد. مانند اینک���ه همه ما از 
طیف اصولگرایی وارد مجلس می شویم ولی در یک برنامه اقتصادی مهم با 

کار تش���کیالتی. هم 180 درجه اختالف داریم. این یعنی ضعف 

که با  که در جامعه از اقتصاد مقاومتی وجود دارد این است     برداش���تی 
اقتص���اد ریاضت طلبان���ه یکس���ان پنداش���ته م���ی ش���ود. الگ���وی یون���ان و 
اس���پانیا ب���ه ذهن مردم متبادر می ش���ود. آی���ا اقتصاد مقاومت���ی با مصرف 
کاالی خوب و رفاه  مخالف اس���ت یا نه؟ با مصرف 

برای مردم مخالف اس���ت یا نه؟
ک���ه می گوئیم اقتص���اد مقاومتی،  ببینی���د م���ا همانطور 
گف���ت اقتصاد  دولت���ی نیس���ت و مردم���ی اس���ت، بای���د 
ک���ردن مص���رف  مقاومت���ی ریاضت���ی نیس���ت و بهین���ه 
اس���ت، مصرف نکردن نیس���ت بلکه در حقیقت بهینه 
ک���ردن الگوی مص���رف و بهره وری اس���ت. بهره وری را 
کنیم در نظام  قب���ل از اینکه در نظام های غرب���ی پیدا 
دینی مان داش���تیم. خیل���ی زودت���ر از نظام های غربی 
در مفاهی���م دینی بهره وری را داش���تیم. بنابراین ما در 

ی���ک  اقتص���اد  مقاوم���ت  و  آوری  ت���اب 
کش���ور در برابر تکانه های بیرونی، یعنی 
کش���ور پایه های���ش آنچنان  اقتصاد یک 
که در برابر تکانه های  مس���تحکم ش���ود 
خارج���ی اقتص���اد  دنی���ا مق���اوم و تاب آور 

باشد.
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مقاب���ل اقتصاد ریاضت���ی، اقتصاد بهره ور را معرف���ی می کنیم و نظام بهره وری 
و بهین���ه ک���ردن مص���رف. 

   آی���ا اقتص���اد مقاومت���ی ب���ا رفاه م���ردم متعارض اس���ت؟ آی���ا جامعه ای 
می تواند در رفاه باش���د و اقتصاد مقاومتی در آن حاکم باش���د؟

بل���ه، تأمی���ن رفاه و حداقل معیش���ت مردم جزء قانون  اساس���ی ماس���ت. اما در 
عملکرده���ا یک���ی می آید دولت رفاه را مبنا قرار می دهد و این یعنی ش���ما همه 
برنامه هایت���ان را بای���د ب���ر ای���ن بگذاری���د رفاه م���ردم تأمین بش���ود. یکی دیگر 
کش���ور  کار قرار نمی دهم ولی رفاه را س���رلوحه پیش���رفت  می گوی���د رف���اه را مبنا 
می دان���م، یک���ی دیگر می گوی���د من ب���ه عدالت اجتماع���ی معتق���دم و عدالت 
اجتماع رفاه اقش���ار محروم را دراولویت دارد.یکی هم می گوید من به اقتصاد 
کش���ور باشد خود به  گر توس���عه سرمایه داری در  نظام س���رمایه داری معتقدم ا
کار باشد ش���غل دار می شوند.عدالت اجتماعی  خود اقش���ار ضعیف تر هم وقتی 
برایش اصل نیست توسعه برایش اصل است. شکاف اجتماعی مهم نیست. 
ام���ا در س���وی دیگر ب���رای یکی ش���کاف اجتماع���ی مهم اس���ت و پرداخت ها و 
که رفاه برایم مهم نیست.  یارانه ها برایش مهم اس���ت. هیچ دولتی نمی گوید 
در قان���ون اساس���ی ای���ن یک ح���ق قرار داده ش���ده اس���ت. مس���کن و آموزش، 
بیمه و ... برای مردم مبنا قرار داده ش���ده اس���ت. م���ا در دین مان هم همین 
را داری���م و وظیفه مان از این نظر س���نگین تر اس���ت چ���ون غربی ها تعهد دینی 
ندارن���د ول���ی م���ا در قراردادهای اجتماع���ی از لحاظ دینی نی���ز وظایفی داریم. 
که مردم دارند. باید از حداقل ها برخوردار باش���ند. این در الگوی  حقی اس���ت 
که چون م���ا می خواهیم  اقتصاد مقاومتی نیز دیده ش���ده اس���ت. این نیس���ت 

مصرف مان بهینه ش���ود و وابس���تگی مان کم ش���ود رفاه را کنار بگذاریم.

   اش���کالی ک���ه به اقتصاد مقاومتی می گیرند این اس���ت ک���ه در الگوهای 
گاه آن برش���ی که ش���ما  رگ می کنند و ناخودآ لیب���رال، کی���ک اقتصاد را ب���ز
رگ می ش���ود. اما در الگوهایی مانند سیس���تم توزیعی و اقتصاد  دارید بز
رگ تر نیس���ت و به مس���ائل دیگر  مقاومت���ی ش���ما فکرت���ان متمرک���ز کی���ک بز
می پردازید. ش���ما شاید بتوانید این برش ها را مساوی کنید اما در نهایت 
در برش ها کوچک اس���ت و ابن مشکل ساز اس���ت. آیا با این مدل اقتصاد 

مقاومتی تعارضی با رش���د کیک اقتصادی و افزایش س���رمایه ها دارد؟
که برگرفته از اقتصاد اسالمی است  نه سرمایه محوری و سرمایه مداری  مدلی 
که سرمایه  گذاری نشود  بلکه به معنای حمایت از س���رمایه دار اس���ت.تا زمانی 
که حمایت از سرمایه گذاری بشود باید  توس���عه و اشتغال هم نیس���ت، اما این 
کنارش ببینیم. بحث جلوگیری از ش���کاف  بح���ث عدال���ت اجتماعی را هم در 
که ضریبی جینی به عنوان ش���اخص آن اس���ت را  کاهش ش���کاف  اجتماعی و 
کنیم. این یک بخش���ش با قانونگذار اس���ت  کم  هدف بگذاریم و فاصله ها را 
کث���ر 7 برابر  کث���ر حقوق، حدا گذاش���ته ش���ده در بی���ن حداقل و حدا ک���ه قانون 
کف و س���قف قرار داده شده  فاصله باش���د. قباًل این نبوده اس���ت اما حاال یک 

است. از سوی دیگر این در مسائل بیمه ای و بیمه بیکاری و سنوات خدمات 
و بیمه س���المت دیده شده است. از طرف دیگر معتقدیم چون دولت محدود 
کرد و بخش خصوصی و  کش���ور برنامه ریزی  اس���ت باید برای س���رمایه گذاری 
که  کرد. بخش خصوصی باالخره ش���امل افرادی اس���ت  غیردولت���ی را حمایت 
ک���رد. رعایت اصول  توانای���ی س���رمایه گذاری دارند، بای���د راه را برای آن ها باز 
عدال���ت اجتماع���ی و انضباط مال���ی را انج���ام داد. برای س���رمایه گذاری های 
کنیم به خصوص شرکت تعاونی عام  کوچک هم مدلی مثل تعاونی ها را پیدا 
کش���ورهای س���رمایه داری غ���رب هم م���ا می بینیم  گی���ر. جالب اس���ت در  و فرا
که مدل  کش���ورهایی  تعاون���ی ه���ای بزرگ چن���د صد ه���زار نف���ری داری���م. در 
س���رمایه گذاری ه���م دارن���د تعاون���ی را ح���ذف نکردن���د. از س���ویی ب���ا نظ���ام 
که یک  س���خت گیرانه مالیاتی اجازه نمی دهند درآمدهای به یک حدی برسد 
ع���ده در قل���ه ای بنش���ینند و فاصل���ه طبقاتی در جامع���ه باال ب���رود و یک عده 
سرمایه دار خاص داشته باشند و یک عده قشر فقیر. االن سیاست ها روشن تر 
که قانون اساسی ای داریم. یک  ش���ده اس���ت. ما دوره ای بحث مان این بود 
اصول���ی هم به عنوان اصول اقتصاد اس���المی داریم اما این ه���ا را نیامدیم به 
صورت تبیین ش���ده در اختیار مس���ئولین قرار بدهیم و این اختالف خیلی بود. 
ک���ه اقتصاد دولتی بود از طرف یک س���ری اف���راد مانند  دولت آقای موس���وی 
آقای���ان عس���گراوالدی، توکل���ی، آب پ���رور، والیت���ی و ... اختالفات���ی ب���ا آق���ای 
که اقتص���اد دولتی اس���ت و اقتصاد  موس���وی داش���تند. سرمنش���أ آن این ب���ود 
گفتند و امام به ح���وزه علمیه مأموریت  مردمی نیس���ت. این ه���ا رفتند به امام 
دادن���د به آقایان مظاهری،  فاضل و ... که این ها بنش���ینند و بر روی اقتصاد 
کنند و یک جلسه مشترک با دولت بگذارند. خود آقای مظاهری  کار  اس���المی 
گذاش���ته شد ولی بی نتیجه  که یک س���ری جلسات  برای بنده تعریف می کرد 
مان���د چون زبان مش���ترک نداش���تند. در طیف مقابل هم اف���رادی مانند بهزاد 
کعتقد به اقتصادی ش���به سوسیالیس���تی و بسته  نبوی، س���المتی و ... بودند 
ک���ه بحث سیاس���ت های  گذش���ت ت���ا این  ک���ه نتیجه ه���م نگرفتند. س���ال ها 
که به  کرد،  سیاس���ت های اقتص���اد مقاومتی  اقتص���اد مقاومتی مس���ئله را حل 
دس���تور آقا و مشورت مجمع تشخیص ابالغ ش���دند، سیاست اصل 44، تولید 
کنید یک مقدار این مس���ائل  گر به این بس���ته های اقتصادی نگاه  ملی و ... ا
کنند  کار  که دولت و مجلس باید شروع به  حل می ش���ود. اما حاال وقتی است 
که ما  کنند. اعتقاد بنده این اس���ت  و سیاس���ت ها را به اصول اجرایی تبدیل 
کردن مفاهیم  هن���وز در حوزه و دانش���گاه در یافتن راه حل عملیات���ی و نزدیک 

اقتص���ادی ب���ه مفاهی���م فقه���ی  ای���ن خ���أ را داری���م.
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در اثر مس���افرت های ناصرالدین ش���اه به اروپا با پای تج���ار خارجی به مملکت 
گس���ترده تر میش���د. پارچه های  ای���ران باز ش���ده و هر روز دامنه ی فعالیتش���ان 
کارخانه های اروپایی جای پارچه های داخلی را گرفت و کارگران و فروشندگان 
داخلی همگی نزدیک به ورشکس���تگی و نابودی ش���دند اجناس بلوری و فلزی 
که فقط به فکر  کردن. ع���ده ای از تجار داخلی نیز  خارج���ی نیز جای خود را باز 
اندوختن س���رمایه بودند با آنها همدست شده و از جنبه ی اقتصادی و تجاری 
مشغول فعالیت دامنه داری شدند.این تجار دانسته و یا ندانسته آلت اغراض 
سیاس���ی بیگان���گان بودند.  دولته���ای بیگانه ی روس و انگلی���س به بهانه ی 
کلیه امور  کرده و عم���ال در  حف���ظ اتباع خود عده ای مس���تحفظ مصل���ح تربیت 
داخل���ی مملک���ت دخالت میکردن���د و وزرا و حکام را به میل خ���ود عزل و نصب 
ک���رده و آنان نیز خواس���ته اینان را عم���ل میکردند. در حقیق���ت خاریجیها با در 
گرفتن اقتصاد مملک���ت دولتی در داخل ایران داش���تند1. علما و عقالی  دس���ت 
کت نمانده و بعضی از سیاس���تهای آنان مانند در  ملت با دیدن این جریانها س���ا
کو را خنثی کردند . در سال 1309 ه.ق کمپانی  دست گرفتن امتیاز توتون و تنبا
کو با تش���ویق و سرمایه گذاری  مس���عودیه با هدف  حمایت از تجار توتون و تنبا
کازرونی و حمایت دولت  حاج آقا نوراهلل نجفی2 و مدیریت حاج محمد حس���ین 
وقت در س���رای مس���عودیه اصفهان تاسیس شد. این ش���رکت با سرمایها ی به 
کرد و در برخی از ش���هرهای  کار  مبل���غ دویس���ت و پنجاه هزار تومان ش���روع ب���ه 
ایران شعبه داشت .به نظر می رسد تا بعد از سال 1336 ه.ق نیز همچنان مشغول 
فعالیت بوده است.کمپانی مسعودیه افزون بر معامالت تجاری به امور صرافی نیز 
می پرداخت.3در س���ال 1315 ه.ق اعالمیه ای به امضا اقا نجفی وبرادرش���ان حاج 
شیخ محمد علی ثقه السالم در شش بند صادر شد که محتوای ان شامل تحریم  
پارچ���ه و کاغذ وارداتی ،عدم تجل گرایی و قبول ننمون ش���هادت افراد تریاکی در 
محکمه بود. این بیانیه مورد استقبال علما از جمله حاج آقا نوراهلل نجفی واقع  شد 

و این مسئله در سال بعد منجر به تاسیس کمپانی بزرگتری شد.4

1- ص 33 تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر سید مصلح الدین مهدوی  ج دوم
2- مهدوی  ج دوم ص32   تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر سید مصلح الدین 

و نقش مردم اصفهان در نهضت مشروطیت ایران محمد رضا عسگرانی ص 34
3- رجال عصر مشروطیت ابوالحسن علوی بازخوانی و تجدید چاپ به کوشش ایرج افشار ص110

4-  تاریخ موسسات تمدنی جدید اردکانی ص 93 

شرکت اسالميه
 راضيه خراسانى 

ح زیر بود: مفاد اعالمیه 6 ماده ای  به صورت خالصه به شر

 1- از استعمال پاچه های خارجی و فرنگی حتی المقدور خودداری شود.
کنند           2-علما و طالب لباس و عمامه خود را از پارچه های بافت ایران تهیه 

و ما خود  نیز  چنین میکنیم.  
کنند. 3-کفن اموات را از پارچه های ایرانی)کرباسمتقال(تهیه 

4-در مجالس میهمانی و غیره از تشریفات زائد جلوگیری شود و فقط بیک  
کتفا شود . نوع غذا ا

5 - روی کاغذ مارک دار انگلیسی قباله و سند نوشته نشود و ما نیز نمی نویسیم.
کی را در دعاوی نمی پذیریم. 6-شهادت افراد تریا

 ش���رکت اس���المیه در س���ال 1316 ه.ق در "تیمچ���ه ملک"5اصفه���ان  با اهداف 
بلندت���ری مانن���د خودکفای���ی مل���ی و جلوگی���ری از نف���وذ اقتص���ادی و فرهنگی 
که رش���د س���رمایه داری ملی در زمان مش���روطه را به اوج  بیگانگان ایجاد ش���د  
خود رس���اند. س���رمایه این ش���رکت به نقل از مصلح الدین مه���دوی در ابتدا به 
ارزش نهصد هزارتومان بوده اس���ت.اهداف دیگر موسس���ان و س���هامداران این 
ش���رکت عبارت بود از:ایجاد یک ش���رکت برای حمایت از مشاغل داخلی/نظام 
گسیخته تجارت داخله ایران/ابادی وطن و شکوفایی  بخشیدن به رشته ی 
کااله���ای خارج���ی/ گرای���ی و اس���تفاده از  و رون���ق صنایع/رهای���ی از مص���رف 

جلوگی���ری از خ���روج ثروت از ایران در مقاب���ل ورود کاالهای مصرفی/ ایجاد راه 
های شوس���ه و اهن برای س���هولت در حمل و نقل/ جلوگی���ری از احتکار و بازار 

سیاه،ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی 
حاج آقا نوراهلل نجفی به همراه برادرش���ان آقانجفی ضمن خرید س���هام ش���رکت 
تجار و بازرگانان متدین را به خرید سهام ترغیب می کردند  و در اعالمیه ای پنج 
ماده ای مردم را به پوش���یدن لباس از پارچه های وطنی تش���ویق و از استعمال 
پارچ���ه های خارجی منع نمودند. ایش���ان در این مب���ارزه اقتصادی حد اعالی 
کار برده و در منبر و مسجد و مجامع عمومی و خصوصی  کوشش را به  کشش و 
درب���اره آن بح���ث و گفتگو میکرد. به جز تهران در نوزده ش���هر مهم دیگر ایران 
هم وکالیی از طرف ش���رکت اس���المیه  معرفی ش���دند و نمایندگی هایی تاسیس  
کش���ورهای انگلستان،هندوس���تان،عثمانی  ش���د.افزون ب���ر داخل مملک���ت در 
و روس���یه نمایندگ���ی های���ی ایجاد کرد که عموما به وس���یله ی تج���ار ایرانی به 
ج از کشورنام موید السالم مدیر  ویژه اصفهانی اداره میش���د.در میان وکالی خار
کاش���انی مدیر روزنام���ه ی ثریا به  روزنام���ه ی حب���ل المتین  و می���رزا علی خان 
که روزنامه نگارانی موفق به حساب می آمدند و جرایدشان در  چش���م میخورد 
کرمانی که چندین  ایران طرفداران بس���یار داشت.همچنین احمد مجد السالم 
روزنامه ی معروف را در آس���تانه ی مش���روطیت اداره میک���رد از اولین همکاران 
این موسس���ه بود و به طوری که خود وی ادعا میکند در س���ال 1317 به تهران  

گرفت. امد و اجازه ی طبع روزنامه ای را به اسم شرکت اسالمیه 
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توج���ه اعضای اجرایی ش���رکت اس���المیه ب���ه امر تبلیغات بس���یار حائ���ز اهمیت 
که  اس���ت. مقاله های متع���ددی در روزنامه های ثریا، حکم���ت و حبل المتین 
کش���ور طبع مش���دند به چاپ رس���ید و روزنامه های ای���ران ،اطالع و  ج از  در خار
تربی���ت در تهران ،ادب در خراس���ان و کمال در تبری���ز نیز مطالبی درباره ی این 
گاشتند.در زمان برقراری مشروطیت  ش���رکت برای اطالع خوانندگان خود مین 
که ارگان انجمن والیت���ی  اصفهان بود به  نی���ز روزنامه ی انجم���ن مقدس ملی 
طور مکرر از این ش���رکت نام برده و اهداف آن را می س���تود.هم چنین ش���رکت 
ک���ه قواعد و اهداف ش���رکت را در آن نگاش���ته و  کتابچه ای   اس���المیه با چ���اپ 
کرد تا مردم را با ش���یوه ی  ب���ه رایگان در اختیار مش���ترکین قرار میداد،س���عی 
گرفته ش���ده  کن���د.ارزش س���هام ش���رکت ده تومان در نظر  کمپان���ی آش���نا  کار 
کنندوهمچنی���ن قابل فروش  ب���ود تا عده ی بیش���تری بتوانن���د ان را تهی���ه 
که نش���ان دهنده ی  و انتقال بود5 .چند اصل مهم اس���اس نامه ی ش���رکت 
چارچوبهاو اهداف موسسین است .،در اصل 15 آمده: همه کس میتوند از یک 
س���هم الی ده هزار سهم خریداری کند مگر تبعه خارجی.به تمام رعایای دولت 
کنین داخله و خارجه فروخته می ش���ود.چنانچه اوراق س���هام  ایران اعم از س���ا
به دس���ت تبعه ی خارجه باش���د از درجه ی اعتبار س���اقط اس���ت مگر به عنوان 
که آن هم فورا باید به مرکز اطالع داده ،وجه آن  کس���ی رس���د  مورثی به دس���ت 
را ش���رکت خواهد داد با حس���اب.)البته ی واژه ی تبعه ی خارجه ،ایرانیانی را 
ک���ه تبعه ی س���ایر دولتها ش���ده اند نیز در ب���ر میگیرد زیرا برخ���ی تجار این  ه���م 
دوره ب���ه دلی���ل نا امنی وبه خی���ال حفظ اموال خود ،خود را به یکی از س���فارت 
خان���ه های دولت های بزرگ میبس���تند تا ضمن اس���تفاده از قوانین مربوط به 
گمرکی مخصوص  کاپیتوالسیون و تضمین جان و سرمایه خویش از تسهیالت 
اتباع خارجی بهرمند ش���وند.در اصل سی و سوم آمده :هرگاه از داخله یا خارجه 
از تبعه ی دولت علیه ،کس���ی اختراعی برای عموم ملت س���ودمند باش���د بکند 
کار نداشته باشد  یا صنعت یدی داش���ته باش���د قوی مالی و ش���وق در انجام ان 
به ش���رکت اطالع دهد بعد از مش���ورت و تحقیق ش���رکت حاضر اس���ت ،تدارکات 
خ و اس���باب از خارجه باش���د ب���ا رعایت صرفه خواهد  او را ول���و کان به آوردن چر
نمود.)ای���ن م���اده از نظامنامه مبین روش���ن بینی موسس���ان ش���رکت و اهمیت 
که برای آن زمان بس���یار ترقی خواهانه  دادن ب���ه پروژه های تحقیقاتی اس���ت 
محس���وب میش���د.( اصل س���ی و پنجم :چون مقصود از تاس���یس این ش���رکت 
که صرفه  خدمتی به اهالی وطن و ترقیات ملتی اس���ت هرکس در هرجا چیزی 
اش عموم���ی باش���د در نظر اورد به ش���رکت اطالع دهد با رعای���ت صرفه با کمال 
امتنان قبول خواهد ش���د .اصل س���ی و ششم:خدای نخواس���ته در قخط سالی 
که حمل و  و تنگ���ی تعیش و زندگانی هموطنان ش���رکت اس���المیه حاضر اس���ت 
نق���ل حبوبات و خرید از محال متفرقه ولو رعایت صرفه ی تجارتی هم نش���ود 
کرد1به راس���تی در  گذار نخواهد  در جلوگی���ری از احتکار بی انصافان چیزی فرو 
که بس���یار مترقیانه نموده و  اس���اس نامه ی ش���رکت موادی گنجانده شده بود 
که ش���رکت سهامی عام   ع خود بی س���ابقه بود.زیرا این نخس���تین بار بود  در نو
1 - اندیش��ه سیاسی و تاریخ نهضت حاج اقا نوراهلل اصفهانی دکتر موس��ی نجفی کتابچه 

و نظامنامه ش��رکت اس��امیه ص52تا54

به وجود آمده و عموم ازاد بودند با خرید س���هام در ان ش���ریک ش���وند.از دیگر 
اهداف ش���رکت اس���المیه بهبود خطوط مواصالتی و تسهیل حمل و نقل بوده 
کشیدن  که"به موقع خود در  اس���ت و ضمن انکه در اس���اس نامه تصریح ش���د 
گرفتن  ک���ه زمانی  کرد"6تا جایی پی���ش رفته بودند  راه شوس���ه اق���دام خواه���د 
گرفت و تبلیغاتی  کار ان قرار  امتیاز احداث راه اهن اطراف اصفهان در دستور 
نیز در این زمینه صورت پذیرفت. ش���رکت با تاس���یس مدرس���ه ی اس���المیه و 
بان���ک ملی اه���داف خود را دنبال میکرد.. تاس���یس بانک ملی با س���رمایه ی 
که از اغاز س���لطنت ناصرالدین ش���اه مورد توج���ه ایرانیان  ایران���ی ارزویی بود 
قرار داشت.پیش���نهاد  تاس���یس بانک ملی با امضا یکصد نفر از تجارو بزرگان 
ایرانی خطاب به مجلس ش���ورای ملی نوش���ته ش���ده بود ،داده ش���د . پس از 
چن���دی فرمان این امتیاز به مدت 110 س���ال اعطا ش���د.  در س���ال 1325ه.ق 
کازرونی مدیرکمپانی مس���عودیه  جلس���ه ای در باغ جناب حاج محمد حس���ین 
گداشته شد و این  کرات برای تاسیس بانک ملی  و  ش���رکت اسالمیه برای مذا
مس���اله با توجه به انکه قب���ال فعالیت بانکها به دلیل معمالت ربوی از س���وی 
برخ���ی علمای دینی حرام ش���مرده ش���ده بود اقدامی جس���ورانه و ت���وام با بلند 
پ���روازی ف���روان به حس���اب می آمد2 و در این جلس���ه  حاج آقا ن���وراهلل نه تنها 
که تا 6 ماه بعد  کردند بلکه قول دادن���د  از اندیش���ه ی بانک ملی بس���یاردفاع 
نص���ف اموال خود را فروخته به عنوان س���رمایه در بانک ملی قرار دهند. و در 
گفت و شنود  که  که در جراید ثبت اس���ت مشاهده میشود  گفت و ش���نودهایی 
اصلی درمورد تاس���یس بانک ملی میان حاج اقا نوراهلل و حاج محمد حس���ین 
کازرونی بوده اس���ت.به عنوان مث���ال در روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان 
کردید؟حاجی  کردند در باب بانک ملی چه  امده اس���ت:حاج اقا نوراهلل سوال 
کازرونی پاس���خ داد:در عصر جمعه ق���رار داری���م محلی برایی  محم���د حس���ین 
ف���روش بلیط های موقت���ی معین و تخصی���ص نمائیم و باحض���ور حضرتعالی 
ق���راری بدهیم.3اح���اج آقا نوراهلل با 600 س���هم بیش���ترین س���هام بانک ملی را 
داش���تند و مکرر فرمودند هرقدر س���هم فروختنی الزم ش���ود بدون اجازه به هر 
ک خود  اندازه باش���د،به نام ایش���ان نوشته ش���ود آقا نجفی هم مقداری از امال
را فروختن���د و س���هام خریدند  و پ���س از خاندان نجفی حاجی محمد حس���ین 
کازرونی با 10 هزارتومان س���رمایه بیش���ترین سهم را داشت .4همچنین ایشان 
گلش���ن }که از س���راهای ب���ازار بزرگ اصفه���ان در میدان  حج���ره ای در س���رای 
که ب���ه عنوان ش���عبه ی بانک ملی معین ش���د.  نقش جهان اس���ت{  داش���ت 
کثر یکصد تومان بود..از این پس خرید س���هام  ارزش س���هامها  5تومان و حدا

بانک ملی نوعی مش���ارکت در نهضت مش���روطیت به حس���اب می آمد5.

2- نقش مردم اصفهان در نهضت مشروطیت ایران محمد رضا عسگرانی ص41
3 - روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان سال اول ش14صفر1325ه.ق

4 - 28ذی القعده 1324  روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان سال اول ش2
5 - مقاله اندیشه و عمل اقتصادی عبدالمهدی رجایی ص179
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اعالميـــه ی 5 مــاده ای 

سند حمايت علمای مشروطه
از اقتـصاد مقـاومتـى

این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک، متعهد و ملتزم شرعی 
که مهما امکن بعد ذلک تخلف ننماییم، که فعال 5فقره است: شده ایم 

آهار  بدون  ایرانی  کاغذ  روی  بعد  به  شنبه  از  شرعیه  احکام  و  قبالجات   :
ً
اوال

گر بر کاغذهای دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی نویسیم.  نوشته شود. ا
از این  کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد  که روی  قباله و حکمی هم 
کسی را مانع  کاغذ غیر ایرانی و  قرارداد باشد، امضا نمی نماییم. حرام نیست 

نمی شویم؛ ماها به این روش متعهدیم.

دیگر  پارچه های  یا  اردستانی  پارچه  و  کرباس  از  غیر  گر  ا اموات،  کفن  ثانیا: 
ایرانی باشد، متعهد شده ایم برآن میت، ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای 

اقامه صلوه بر آن میت بخواهند ماها را معاف دارند.

ثالثا: ملبوس مردانه جدید، که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می شود، 
قرار دادیم مهما امکن، هر چه بدلی در ایران یافت می شود، لباس خودمان را 
از آن منسوخ نماییم و منسوخ غیرایرانی را نپوشیم و احتیاط نمی کنیم و حرام 
نمی دانیم لباس های غیرایرانی را، اما ماها ملتزم شده ایم حتی المقدور بعد از 
کذلک و  این تاریخ ملبوس خود را از منسوج ایرانی بنماییم. تابعین ماها نیز 
و  داریم  و  از سابق پوشیده  آنچه  باشد.  نداشته  ماها  از  احترام  توقع  متخلف 

ع نیست استعمال آن. دوخته، ممنو
باید  خاصه،  چه  عامه،  چه  باشد،  اعیانی  ولو  ذلک  بعد  مهمانی ها  رابعا: 
کسی  این  بر  زاید  گر  ا افشره.  یک  و  خورش  یک  و  پلو  یک  باشد  مختصر 
تکلف دهد، ماها را به محضر خود وعده نگیرد. خودمان نیز به همین روش 
موجب  کردند،  تکلف  این  از  مختصرتر  و  کمتر  چه  هر  می نماییم.  مهمانی 

مزید امتنان ماها خواهد بود.

زیرا  نمی رویم  او  به منزل  و  نمی کنیم  احترام  را  وافور  اهل  وافوری  خامسا: 
ُه ال ُیِحُبّ  َیاِطیِن« »َوال ُتْسِرُفوا ِاَنّ

ّ
ِریَن َکاُنوا ِإْخَواَن الَش که آیات باهره:»ِإَنّ اْلُمَبِذّ

ضرر  الضرار«  و  »الضرر  حدیث  و  ْهُلَکه«  الَتّ ِإَلی  ْیِدیُکْم 
َ
ِبأ ُتْلُقوا  »َوال  اْلُمْسِرِفیَن« 

مالی و جانی و عمری و نسلی و دینی و عرضی و شغلی آن محسوس و مسری 
فهمیدیم  را  که  هر  این  از  بعد  داده.  باد  به  را  ممالک  و  خانواده ها  و  است 

وافوری، به نظر توهین و خفت می نگریم.

امضا:
آقا نجفی اصفهانی، حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی، آیت اهلل محمدحسین 
فشارکی، آیت اهلل ابوالقاسم دهکردی، شیخ مرتضی ریزی، میرزا محمدتقی 
میرزا  جویباره ای،  مهدی  محمد  میرزا  بروجردی،  سیدمحمدباقر  مدرس، 

ابوالقاسم زنجانی، آقامحمدجواد قزوینی و رکن الملک شیرازی 
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-مقدم���ه قب���ل از ورود به بحث ما : ما به عن���وان یک ملت ، یک ضعف جدی 
کوچکترین مس���ئله  داری���م و آن اینک���ه بل���د نیس���تیم با هم ح���رف بزنی���م . در 
گیریم و تحت هیچ شرایطی از موضع خودمان عدول نمی  بالفاصله موضع می 
کنی���م . حتی در محی���ط خانواده هم بین پ���در و فرزند یا همس���ران همین طور 

است و این یک نقص ملی است . 
کنیم بتوانیم با هم حرف بزنیم  که تمرین  کارکرد این جلسه این است  -اولین 
. ما عزم داریم نسبت به اینکه شما را که نسل بعد ما هستید تمرین بدهیم که 
که ما به این نقطه نرس���یم  بتوانید بهتر از نس���ل ما با هم حرف بزنید و تا وقتی 

مشکالت باقی می ماند . 
که مس���ائل اجتماعی ، خیلی ما را  -یکی دیگر از ضعف های ملی ما این اس���ت 
ع سیاسی بود – مثال انرژی  گر این جلسه راجع به یک موضو کند . ا جذب نمی 
هس���ته ای ی���ا رفع حصر آقایان موس���وی کروبی – احتماال ت���ا دم در این کالس 

آدم می ایستاد .
کش���ور ما بیشتر سیاسی است یااجتماعی؟  چالش های 
چ���را به محض اینکه می خواهی���م حرف بزنیم ، حرف 

هایمان سیاسی می شود؟
چ���را هیچ وق���ت به مس���ائل اجتماعی اطرافم���ان توجه 
ع توجه داش���تند  کنیم ؟ ائمه ما هم به این موضو نمی 
ک���ه مس���ائل اجتماعی و ام���ور اخالقی زیر بن���ای جامعه 
گیر ما در خود اقتصاد هم فرهنگ اس���ت ، منتها  اس���ت 

یک جاهایی برداشت ما هم از فرهنگ غلط است . 
-اقتصاد ما مشخصه های یک اقتصاد مقاوم را ندارد. 
در پ���ول در آوردن ضعیف هس���تیم ، به دنیا خوب نمی 

فروش���یم .ج���ز در ذخایر معدن���ی یعنی نف���ت وگازدنیا به ما وابس���تگی ندارد.در 
واردات کاال هم به ش���دت وابس���تگی داریم وتجهیزاتی که وارد می کنیم تولید 
کاال را به ما ندهند دچار مش���کل  کنن���ده انحصاری دارد وبه محض اینکه این 

می شویم .                                               
کند، آمریکا از  کش���ور بار اقتصادش را ببن���دد و اقتصاد ملی را مق���اوم  گ���ر این  -ا
گر در این راه ناموفق باش���یم خطرات خیل���ی جدی ما را  منطق���ه می رود .ام���ا ا
کرد در سوریه این اتفاقات  کس تصورنمی  کند. س���ه سال قبل هیچ  تهدید می 
کرد این اتفاقات در اوکراین  بیفتد . در  کس���ی فکر نمی  بیفتد . یک س���ال قبل 
این عصر وزمانه به دلیل نفوذ ش���دید رس���انه ها در شش ماه یک کشور زیر و رو 

می شود .
-اسناد زیادی را در جمهوری اسالمی – مثل قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه 
که در خود سند ناسخ و منسوخ وجود دارد ، بین سندها ی مختلف  – دیده ام 
کارش���ناس این کش���ور که در حوزه های  ک���ه جای خود دارد . من به عنوان یک 
گویم سیاس���ت های  کارکرده به ش���ما می  پژوه���ش ، فن���اوری و برنامه وبودجه 
ک���ه من در جمهوری  اقتصاد مقاومتی محکم ترین و قوی ترین س���ندی اس���ت 
گر خطوط آن دنبال ش���ود این کشو نجات پیدا می کند. من  اس���المی دیده ام و ا
احس���اس می کنم این س���ند دچار سیاست زدگی نش���ده است . ته حرف من این 
ک���ه رهبری نقش خ���ودش را ایفا کرده و زمی���ن را باز کرده اس���ت .از اینجا  اس���ت 
کار نکند یک جایی باید به  به بعد هرکس در این کش���ور 
وجدان خودش و نسل های آینده جواب بدهد.                                                                               
-م���ی خواه���م االن در موضع چند س���ال بعدت���ان قرار 
کنی���د در صنع���ت یا ج���ای دیگر یک  بگیری���د . ف���رض 
ای���ن مش���کالت  کاری مس���ئولیتی داری���د و در مقاب���ل 
گرفتی���د . بیایید االن تا وقت داری���م به دردهای  ق���رار 

اجتماع���ی م���ان فک���ر کنی���م .                                   
گیری���د دنبال این  وقت���ی درصندل���ی مدیریت قرار م���ی 
کاره���ای روز مره  ک���ه در خالل  کنید  کاری  ک���ه  هس���تید 
کنید وغالب مدیرها هم  کردن پی���دا  فرصتی برای فکر 
نمی توانند این فرصت را پیدا بکنند.                                                                                     

سياست های اقتصاد مقاومتى
محکم ترين و قوی ترين سندی است 

که من در جمهوری اسالمى ديده ام
دکتر محمد جعفر صدیق

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی 

عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان 

چرا هیچ وقت به مسائل اجتماعی 
کنیم ؟ ائمه ما هم  اطرافمان توجه نمی 

به این موضوع توجه داشتند .
 مسائل اجتماعی و امور اخالقی زیر 

بنای جامعه است.
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ک���ه ای���ن  کنی���م  -ب���ه نظ���ر ش���ما چ���کار 
مش���کالت ما حل شود ، آموش عالی بی 
پول داریم ، حجم باالی نیروی انسانی 
ک���رده داریم ولی نم���ی توانیم  تحصی���ل 
آنه���ا را ب���ه نهادهای���ی تبدی���ل کنیم که 
کنند.                                                                      ثروت آفرینی 

صنع���ت داریم ولی صنعت ما نمی تواند 
ج بفروش���د .ب���ه نظر ش���ما چکار  ب���ه خار
کنیم ؟                                   کنیم ؟ازکجاشروع 

از دانش���جویان :االن دانش���گاه  -یک���ی 
ه���ای م���ا درگی���رISI هس���تند و از طرفی 
مشکالت صنعت روی زمین مانده است 

گ���ر یک ب���ورس علمی راه اندازی کنیم صنایع بزرگ ما نیازهای خود را در آن  . ا
ک  کنند و این ب���ورس علمی مال کار  کنند و دانش���گاه های م���ا روی آن  عرض���ه 
گیرد هم مش���کل دانش���گاه حل می شود وهم صنعت .آیا  ارتقاوس���ایر مزایا قرار 

کار قابلیت اجرا دارد ؟                                  این 
که پارادایم های غلطمان   -پاسخ دکتر صدیق : اولین خواهش من این است 
گر مقاالتISI بنویس���یم چون در س���طح  کردیم  ا را بش���کنیم . ما ی���ک روز فکر 
ع اینقدر  کند و روی این موضو بین المللی اس���ت حتما علم ما افزایش پیدا می 
پافشاری کردیم که همه چیز را خراب کردیم . در آمریکا نسبت مقاله به اختراع 
2/8 است . اختراع یعنی پول و مقاله یعنی نشر دانش . این رقم در کشورهای 
که این عدد در ایران 850 است ! واین  اروپایی بین 2/5 تا 10 اس���ت . درحالی 
کید بیش از اندازه به  یعنی رش���د نا متوازن حوزه علم وفناوری . باید جل���وی تا
تولی���د مقاالت ISIرا گرفت چون بی دلیل جلو رفته و حتی منجر به یک س���ری 
گر یکی از این ایمیل ها در زمینه فروش  فسادها مثل فروش مقاله شده است .ا
گر کسی یک میلیون و هشتصد هزار تومان  مقاله ISI  که مثال پیشنهاد می کند ا
ج منتش���ر ش���ود ،  بده���د نام او را به عنوان نفر دوم مقاله می نویس���یم ، در خار

کشور در دنیا می رود .                                                    آبروی علمی 
کردند  کید   - مق���ام معظم رهب���ری روی فرهن���گ تا
گر روضه بخوانیم ، فیلم بس���ازیم و یا نوحه  . ح���ال ا
کار فرهنگی کرده ایم ؟ آیا اینها به تنهایی  بخوانی���م 
می توان���د موجب بهبود فضای اجتماعی ما ش���ود ؟ 
گویند  کار فرهنگ���ی چیس���ت ؟ امیرالمومنین )ع( می 
ک���ه انجام می دهی با بهترین کیفیت انجام  کاری را 
کنند . ما  کار م���ی  ب���ده .آلمانی ها دارن���د این طوری 
کنیم . جالب اس���ت  کار نمی  بچه ش���یعه ها اینط���ور 
که ما م���واد غذایی “حالل”داریم  بدانید همان طور 
، یهودی ها هم مواد غذایی “کوشر” دارند . معموال 

م���ی نویس���ند کوش���ر یعنی کیفی���ت .چرا 
که اتومبیل  نباید در دنیا معروف باش���د 
فالن را ش���یعه ها می س���ازند وکار ش���یعه 
کردن  که احتیاج به چک  طوری اس���ت 
کار فرهنگ���ی . من  ن���دارد؟ ای���ن یعن���ی 
خودم در دوره آموزش دکترا نوحه خوان 
بودم و نمی خواهم آن را زیر سوال ببرم 
کنیم .برگردیم  ولی نباید اینه���ا را قاطی 
ببینی���م پیامبر و امامان ما چطور زندگی 
کنی���م . م���ی  کردن���د ، آن را دنب���ال  م���ی 
بینی���م بخ���ش عم���ده نخلس���تان های 
کردند ،ما  کوفه را امیرالمومنین )ع( آباد 

کنیم .                                        کاریم ؟باید برگردیم اینها را درست  چقدر اهل 
- یکی از دانش���جویان :در صنعت ایران رقابت کم است به همین دلیل دنبال 
که افراد  ایده جدید و متخصص قوی نمی روند . باید سیس���تم ما طوری باشد 
کار کنند .وقتی خصوصی س���ازی شود و رقابت بیشتر شود  مجبور ش���وند خوب 
که دارند از این  خیلی از مش���کالت حل می شود. شاید یک عده آن باال هستند 
کار انجام شود ، به  قضیه س���ود خیلی زیادی می خورند واجازه نمی دهند این 
خص���وص در صنع���ت خ���ودرو وف���والد و....                                                                                                                             

-یکی از دانش���جویان : آقای دکتر ،صحبت های ش���ما انتزاعی اس���ت. فرض 
که در حال سوختن است آیا شما به اصالح  کنید شما صاحب یک باغ هستید 
ک���ردن آتش می  ک���ه به خاموش  کنید ؟ بدیهی اس���ت  ن���ژاد باغتان فک���ر می 
اندیش���ید . االن اقتص���اد م���ا بحرانی اس���ت این بح���ث های انتزاع���ی به درد 
کش���وری مثل آلمان می خورد نه ش���رایط حال حاضر ایران . دکتر صدیق : به 

نظر ش���ما چه کار بکنیم؟ 
-ج���واب: جلوی اقتصاد دولتی را بگیریم .به اس���م خصوصی س���ازی ش���رکت 
که مش���خص است ، این یعنی از این جیب به آن  ها را می فروش���ند به جایی 
که  گ���ر االن BMW چنین قدرتی دارد به دلیل این اس���ت  جی���ب م���ی ریزند.  ا

رقیب���ی مث���ل بن���ز دارد .
پاس���خ دکت���ر صدی���ق : ش���اخصی در دنیا وج���ود دارد 
تحت عنوان “ش���اخص رقابت پذیری “ . بش���ر این 
کلیدهای اصالح  که یکی از این شاه  را فهمیده است 
ه���ر چیزی ایج���اد فضای رقابت اس���ت . اصلی ترین 
گوئید ، انتزاعی فکر  که ش���ما می  نکته همین اس���ت 
کنید ای���ن حرف هایی که می زنید  نکنی���م . فکر می 
که این نفع ها را می برند هالو  راحت اس���ت ؟ کسانی 
کنید هم���ه ما م���ی توانیم بابک  هس���تند ؟ فکر م���ی 
کنید به  زنجانی ش���ویم؟ آدم زرنگی ب���وده . فکر می 

عنوان  تحت  دارد  وجود  دنیا  در  شاخصی 
“شاخص رقابت پذیری “ 

شاه  از  یکی  است.  فهمیده  را  این  بشر 
فضای  ایجاد  چیزی  هر  اصالح  کلیدهای 

رقابت است .
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گی���ر بیندازید وکن���ار بزنید ؟ من این بحث ش���ما را  راحت���ی اجازه م���ی دهد او را 
کنیم . س���ال 57 که انقالب ش���ده بود  قب���ول دارم ولی باید به یک نکته توجه 
که ما  کردند  دانش���جوها می نشستند در همین خوابگاه های دانشگاه فکر می 
که مردم دهنو وضعشان بهتر شود ؟ بعد نماز جمعه دسته جمعی  کنیم  کار  چه 
کنی���م –والبته چ���ون درو بلد نبودیم  کمک  گندم  ع  م���ی رفتیم ب���رای درو مزار

کردیم ! کشاورز خراب می  محصول 
گر این مس���ئله اینقدر آس���ان بود تا حاال حل ش���ده بود . این ریش���ه در  - اوال ا
گوییم  کنیم و می  گیریم ، داخلش را خالی می  فرهنگ ما دارد . مسئله را می 
گوییم از همین  که نسل بعد هستید می  کردیم . من این را به شما  آن را حل 
که  کار آس���انی اس���ت . همه آنهایی  که  گمان نکنید  کنیدو اصال هم  االن فکر 
که باال هس���تند را من از  گش���ادی ندارند .خیل���ی از آنهایی  باال هس���تند جیب 
کار دیگری  گش���اد را ندارند . گی���ر  ک���رده ام .این جیب  نزدی���ک ب���ا آنها زندگی 
کنید االن پنج  کنیم ؟ فرض  اس���ت چرا مس���ئله را در ذهن خودمان س���اده می 
س���ال دیگر است وشما مدیریت یک قس���مت از صنعت یا دولت را دارید . من 
که دارد باغش می س���وزد باید  کنید . حتی آدمی هم  که فکر  کنم  دعوت می 
گر  کار چیس���ت . ما االن اقتصاد ش���انزدهم دنیا هس���تیم . ا کن���د بهترین  فک���ر 
کلیدی را بزنی���م می توانیم چهار س���ال بعد اقتصاد را  درس���ت بلد باش���یم چه 
کلیدها زده می ش���ود ولی  گوی���م االن دارد این  روی ج���اده برگردانی���م . نم���ی 
کنی���م . ثانیا اصال باغ در حال س���وختن  م���ا ه���م داریم مبارزه خودم���ان را می 
کار می  که در حال سوختن اس���ت . اقتصاد ما دارد  نیس���ت ، باغ س���وریه است 
کن���د . صنعت خودرو ما زمین خورده اس���ت وعلت آن ه���م همان عدم رقابت 

پذیری اس���ت .
که تند نشوید  کنید .ولی نکته اولش این است  که مطالبه  -این حق شماست 
که مطلب بخواند ومقاله بنویس���د . بروید ش���اخص  کس���ی اس���ت  . کارش���ناس 
جهانی رقابت پذیری را بخوانید و حرف علمی بزنید . از عالم توقع این اس���ت 

که مقاله عالمانه بنویسد ، قلم ژورنالیستی سزاوار دانشجو نیست .
که دغدغه  کنم .شرط اینکه بتوانید این است  -من آمدم نسل آینده را تربیت 
که م���ا حق نداریم به امارات���ی ها ببازیم ، حق نداریم به عربس���تان  تان بش���ود 
ببازیم . ش���ما به عنوان یک ملت و یک ایرانی این حق را ندارید چه برس���د به 

عنوان یک شیعه .
 ISI ، اعتبار دارد  ISI گر که در دانش���گاه ا کنیم  -برگردیم ش���اخص ها را عوض 

سالم اعتبار باشد ، کنارش ثروت آفرینی از دانش هم اعتبار باشد .
-همدیگر را متهم نکنیم.

گش���اد دارند .ش���ما به ما نمی  که بد ذات هس���تند وجیب  تع���داد کمی هس���تند 
گویید مدیر ارش���د هس���تم وچهارس���ال در دولت آقای  گویی���د ، ولی وقت���ی می 
که  کردم . از دولت  کش���ور را مش���خص می  خاتمی تکلیف بودجه آموزش عالی 
ج معالجه ام  بیرون آمدم به بیماری س���ختی مبتال ش���دم ولی پول نداشتم خر
رابدهم . این جیب گشاد کجا بود ؟ این ساده کردن مسئله است وما را به این 

کنیم .  که خودمان را تبرئه  خطا می اندازد 
-م���ن معلم ، مقصرم، ش���مای محصل هم مقصری���د . کدامتون دارید درس 
ک���ه آینده ای���ران را ت���کان بدهید ؟ من هن���وز به عن���وان معلم  م���ی خوانی���د 
ک���ه آینده ای���ران را حرکت بدهد .  کنم  ک���ه باید محصل���ی تربیت  نفهمی���دم 
کنیم .تا وقتی من وش���ما به این نرس���یم  باید برگردیم فرهنگمان را درس���ت 
کنیم را درست انجام بدهیم ، این به یک مطالبه عمومی  که می  کاری  که 
تبدیل نمی ش���ود . در این فضا ش���ما به من باج می دهید ، من هم به ش���ما 
ب���اج م���ی دهم ، من خ���وب درس نمی دهم ، ش���ما هم دنب���ال نمره و رفتن 
کردید خیلی مهم اس���ت  ک���ه اش���اره  از ای���ران هس���تید . – نق���ش سیس���تم را 
کنی���د و آن را دربیاورید . فقط ش���عار ه���م ندهیم . هر  بنش���ینید ب���ا ه���م فکر 

وقت س���ه صفحه مطلب خواندید یک صفحه بنویس���ید. 
گفتند . لبی���ک نگویید قیامت باید  -”ه���ل من ناصر “ امروز ای���ران را رهبری 
کس  جواب بدهید . خواس���تگاه سیاس���ی ش���ما هر چه می خواهد باشد ، هیچ 

نمی تواند بگوید خواس���تگاه سیاس���ی جعفر صدیق جناح راس���ت اس���ت . 
کس���ی این لبیک را جواب ندهد قیامت نمی تواند جواب بدهد ، به نس���ل  گر  ا
کمر همت را ببندیم . در چهار س���ال با  بع���د نمی توان���د جواب بدهد .بیایی���د 
گیرد یا به فض���ل الهی ما به یک قدرت منطقه  ای���ران در نقطه بدی  قرار می 
گر این اتفاق بیفتد آمریکا از منطقه بیرون می رود . ای تبدیل می ش���ویم و ا

- ب���اغ آت���ش نگرفته ، نترس���ید، من عدد ورقم بودجه را م���ی فهمم . وضع بد 
است ولی باغ آتش نگرفته . ما هنوز رفیقیم ، دوستیم ، می توانیم به عنوان 

کاری را بکنیم . یک ملت دس���تهایمان را در دس���ت هم بگذاریم وهر 
کنید  کنید وراه را برای خودتان پیدا  کند ، مصمم فکر  -نسل شما باید همت 
که هس���تید  . ببینی���د اق���دام اجرایی چه باید باش���د و اق���دام را از همان جایی 
که مدیر ش���دید  کنی���د . از امروز ذهنتان را محک���م ببندید برای روزی  ش���روع 
که  کنند وبتوانی���د تغییراتی  پارادای���م هایتان را زیر دس���تانتان نتوانند عوض 

م���ی خواهی���د انج���ام دهی���د .
کفایی در م���واد غذای���ی پارادایم غلطی اس���ت . امنی���ت غذایی  -مث���ال خ���ود 
گفته اس���ت ایرانی ه���ا باید اینق���در برنج  کس���ی  پارادای���م درس���تی اس���ت. چه 
که اینقدر برنج  که اینقدر آب داش���ته باش���یم  کش���وری نیس���تیم  بخورند ؟ ما 
بخوری���م .ما امنیت غذایی م���ی خواهیم یعنی چقدر پروتئی���ن و.. بخوریم . 
ک���ه امنیت غذایی  کنید  ع را طوری درس���ت  ش���ما ب���ه عنوان سیاس���تمدار مزار

برقرار بش���ود . 
که یک ش���عار دارد : آمریکا برای  کنیم  -ما االن داریم برنامه ای را دنبال می 
که هیچ  کشور را به جایی می رسانیم  نیروی انسانی برود جای دیگر . ما این 
کار نکنند  ج .تا بچه های خودمان اینجا نایس���تند و  جوانی نخواهد برود خار
درس���ت نمی شود . من با رفتن برای درس خواندن مخالفتی ندارم اما چشم 

امید این ملت به شماس���ت . 
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حاميان توليد ملى از شاه عباس تا آيت اهلل نجفى
سيد محمد سادات اخوی

کمتر پارچه خود را به فروش برسانند. بیشتر و مالیات 
بودند.  ابریشم  از  حاصل  محصوالت  اصلی  خریدار  اروپایی  های  کمپانی 
که مردم  پارچه های زربفت، تافته، چرم دباغی نشده، مخمل محصوالتی بود 
تولید و به دربار می فروختند. دربار نیز این محصوالت را در اختیار سفرایش در 
گذاشت و آنها موظف بودند در دوره ماموریت خود این  کشورهای اروپایی می 
محصوالت را بفروشند. البته تجار خارجی نیز امکان خرید و رقابت در داخل 
داشته  ایمان  ها  ایرانی  توانایی  به  کمان  حا که  زمانی  داشتند.  نیز  را  کشور 
پر  های  دوره  از  یکی  مثال  عنوان  به  ایم.  بوده  بزرگی  افتخارات  شاهد  اند، 
افتخار تاریخ ایران مربوط به دوران شاه عباس صفوی است. در دوران وی 
به منظور تسهیل تجارت، امکانات زیربنایی فراوانی به دست ایرانی ها ایجاد 
شد. بسیاری از مساجد، پل ها، جاده ها، ساختمان ها و بسیاری از ثروتهای 
اقدام  الگوی  خود  صفوی  عباس  شاه  است.  دوره  این  به  مربوط  ما  تاریخی 
کاالی خارجی و استفاده از توانمندی ایرانی برای تحریم  عملی برای تحریم 
واردات است. جالب آنکه شاه عباس در بحبوحه جنگ با همسایه پرقدرت 

شرقی حاضر به واردات ادوات و توپ جنگی از غرب نمی شود.
که به ایرانی   شاه عباس صفوی به جای واردات توپ، از اروپایی ها خواست 
ها شیوه ساخت توپ را آموزش دهند. غربی ها به علت آنکه عثمانی را دشمن 
مشترک ایران وخودشان می دانستند حاضر به آموزش ساخت توپ شدند. به 

که مردم و مراجع  یافته است  ج و قرب  ار ایرانی  کاالی  زمانی  تاریخ  در طول 
کرده  فکری و عملی مردم به میدان عمل آمده اند و عرصه بسیط شعار را رها 
اند. در دوره صفویه یکی از دوران پرشکوه اقتصاد ایران رقم خورد. برخی از 
دانند. شاه عباس  آغاز حکومت صفویه می  از  را  ایران  معاصر  دوره  مورخین 
ج و قرب باالیی  کاالی ایرانی ار که  صفویه با تدابیر اقتصادی خود موجب شد 
ایتالیایی درین  خ  کند. “دالواله” مور ایران رونق فراوانی پیدا  یابد و تجارت 
گوید، شاه عباس، گرجی ها، مسیحیان و یهودیان را به خطه شمال  باره می 
خطه  علت  همین  به  بودند،  متبحر  ابریشم  پرورش  در  آنها  داد.  کوچ  ایران 
شمال به مرکز تولید ابریشم ایران تبدیل شد. بنابر ادعای »شاردن« فرانسوی 
کیلو ابریشم تولید می  در دوره شاه عباس ساالنه یک میلیون و دویست هزار 
قرن،  یک  حدود  در  ایران  و  بود  ایران  تجاری  اصلی  محصول  ابریشم  شد. 
های  ابریشم  با  هم  کیفیت  لحاظ  از  بود.  دنیا  در  ابریشم  اصلی  صادرکننده 
ایتالیایی و یونانی رقابت داشته است. حتی در امپراطوری عثمانی نیز ابریشم 
گرفته بود.  تصمیم شاه عباس در تشویق مردم به  ایران بازار را در قبضه خود 
تولید ابریشم نیز نشان از تدابیر اقتصادی وی دارد. وی مالیات تولید ابریشم 
نظام  همچنین  بود.  کرده  تعیین  تومان   12 را  صادرات  مالیات  و  4تومان  را 
که خام فروشی ابریشم صرفه اقتصادی نداشت. مردم  مالیاتی به نحوی بود 
کنند و با کسب سود  گون  گونا کردند ابریشم را تبدیل به پارچه های  تالش می 
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نحوی که در اوج درگیری ایران و عثمانی، ایران تبدیل به یک تولید کننده توپ 
جنگی شد و پس از مدتی ایران به خودکفایی رسید.

وقتی علما حمایت از کاالی ایرانی را از خود شروع کردند اما پس از شاه عباس، شاه 
کند و خیلی زود اقتدار اقتصادی ایران  گیری  صفی نتوانست از این میراث بهره 
در جهان شکسته شد. دوره قاجار آغاز خودباختگی در برابر مصرف کاالی خارجی 
که مصادف است با آغاز وادادگی در برابر نظام غرب، عزم  بود. در دوران قاجار ها 
دفاع از تولید ملی در میان علما و مراجع فکری مردم وجود داشته است. علما تالش 
کنند و البته موفقیت ها چشمگیری  کاالی داخلی حمایت  که از  کردند  بسیاری 
نیز داشتند.پس از قرارداد 1907 که ایران میان دو کشور شوروی و انگلیس تقسیم 
شد، آیت اهلل آقا نجفی اصفهانی، یک تنه میدان دار حمایت از کاالی داخلی شد. 
وی به همراه برخی دیگر از علمای دین، بازرگانان و تجار با تاسیس شرکت اسالمیه 
کردند و  کرباس  به حمایت از تولید ملی پرداختند. آنان اقدام به پوشیدن لباس 
استفاده از لباس خارجی را تقبیح کردند و از مردم خواستند که لباس ذلت)خارج( 
را از تن بیرون آورند. البته اقدامات آیت اهلل نجفی از جنس شعار و بیان موضع از 
کاالی داخلی را ابتدا بر خود واجب  طریق تریبون نبوده است، بلکه او استفاده از 
کرد. وی در هماهنگی با 13تن از علمای طراز اول اصفهان بیانیه ای پنج بندی 
کفنش از پارچه ایرانی نیست  که  که  بر میتی  کردند و طی آن متعهد شدند  اعالم 
نماز نخوانند، از آن تاریخ به بعد حاضر به پوشیدن لباس خارجی و یا لباسی که با 

پارچه خارجی دوخته شده است، نشدند. 

کاالی خارجى دوره قاجار تا افزايش واردات در تحريم از تحريم 
کمبود ارزی، حدود سه  پس از تحریم های سنگین سال 90، در شرایط تحریم و 
که  کشور وارد شد  میلیون تن سیگار [صرفا آمار قانونی اعالم شده] در سال 93 به 
حاکی از افزایش 56درصدی نسبت به سال گذشته است. علمای اصفهان در یک 
که دیگر به منزل اهل  قرن پیش، در بند پنجم قرارداد خود متعهد شده بودند 
دخانیات نروند و بدین ترتیب به صورت عملی با انگلیسی ها مبارزه کنند. علمای 
اصفهان در بند دیگر عهد نامه خود متعهد شده بودند که دیگر نامه ای را که روی 
گر مورد توجه مسئولین  کاغذ خارجی نوشته شده است، مهر و امضا نکنند. این بند ا
امروز کشور ما قرار می گرفت دیگر شاهد این نبودیم که شعار حمایت از تولید ملی، 

در بنر چینی چاپ شود و ساالنه میلیون ها دالر صرف واردات کاغذ شود.
شرکت اسالمیه الگوی عملی اقتصاد مقاومتی تاسیس شرکت اسالمیه توسط آقا 
نجفی و برادرش حاج آقا نوراهلل به منظور حمایت از نساجی ایران و دعوت مردم 
به مصرف کاالی داخلی، الگوی عملی اقتصاد مقاومتی در دوران ماست. موفقیت 
که ابعاد فعالیت این شرکت به ساخت مدرسه، راه آهن و  این شرکت باعث شد 
بسیاری دیگر از کاالها کشیده شود. شاید امروز که الگوی اقتصاد مقاومتی راهبرد 
گونه اقدامات برای ما سهل تر باشد.  کشور شده است، درک فایده این  اعالمی 
که استقالل با شعار به  جنس اقدامات دو عالم دینی در آن زمان، نشان می دهد 

دست نمی آید بلکه اقدامی عملی الزم است.ص

کريم خان به توليد داخلى تفاخر 
کریمخان زند نیز از مفاخر تاریخ ایران است و در تاریخ ایران به نیکی از وی یاد 
کیفیت از جنس مس. احترام  می شود. دوره وی مصادف است با تولیدات با 
نتواند در   وارداتی  تا ظروف چینی  ایرانی موجب شد  زند به جنس  کریمخان 
دوران  آن  در  مسی  ظروف  صادرات  کند.  خوش  جا  ایران  مردم  های  خانه 

محل درآمد دولت بوده است. 
در دوره وی فرستاده انگلیس ظرف چینی فاخری برایش هدیه می آورد، اما او 
حاضر به استفاده از این ظرف نمی شود. وقتی یکی از اطرفیان وی، استفاده 
کریمخان نمی داند، کریمخان ظرف چینی را به زمین  از ظرف مسی را در شان 
زمین  به  نیز  را  ایرانی  مسی  ظرف  وی  شود.  می  تکه  تکه  ظرف  و  کوبد  می 
گفت  تاریخی  ای  جمله  لحظه  ان  در  کریمخان  ماند.  سالم  ظرف  اما  کوبید 
ایرانی  کاالی  همین  با  باید  است،  داخلی  کاالی  همان  ایران  مردم  سالح  که 
خرسند باشیم تا تهی دست و درویش نشویم. آوردن مثالهایی از این دست 
لقلقه  روز  هر  که  دوستی  ایران  حس  نیست.  سختی  کار  زیاد  ایران  تاریخ  در 
کنیم.  از ماست، اما برای ایران دوستی مان اقدام عملی نمی  زبان بسیاری 
گروهی از روشنفکران، سیاسیون،  شاید الزم باشد عده ای خط شکن شوند و 
مردم،  عملی  و  فکری  مراجع  از  دیگر  بسیاری  و  هنرمدان  ورزشکاران،  علما، 
که عکس مسئولین،  کاالی ایرانی میدان دار شوند. تا زمانی  برای حمایت از 
و  شود  می  چاپ  چینی  بنرهای  در  آنان  جمالت  و  ورزشکاران  و  هنرمندان 
ملی  تولید  از  آنان  حمایت  به  نباید  است،  خارجی  آنان  زیرپای  های  ماشین 
کار به دست ما باز می شود و اقدامات انقالبی ما را  گره  امیدی داشت. شاید 
گر وضعیت عوض نشود، تاریخ قضاوت خوبی درباره حمایت ما از  می طلبد. ا

ایران نخواهد داشت.
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وابط    معم���واًل زمان���ی که صحب���ت از ر
خصمان���ه ی غرب و در رأس آن آمریکا با 
ای���ران می ش���ود، از جنبه ی سیاس���ی یا 
فرهنگ���ی آن را تحلیل می کنیم و توجهی 
ب���ه ابع���اد اقتص���ادی آن نداری���م. از نظر 
جناب عال���ی در حوزه ی اقتصادی، این 
ن���گاه خصمان���ه به ای���ران از چ���ه زمانی 

آغاز ش���د؟
انق���الب اس���المی ای���ران ماهیت انس���انی و 
اس���المی دارد و طبیعت���ًا پی���ش از پی���روزی 
انق���الب و در ابت���دای آن، ای���ن پیش بینی 
ک���ه این انق���الب ب���ا برخ���ی از نظام ها   ب���ود 
و  طاغوت���ی  اس���تکباری،  س���اختارهای  و 
باطل امروز جهان، س���ر س���ازش ن���دارد. در 
که به  س���مت مادی گرایی محض  دنیای���ی 
پی���ش می رف���ت و جن���گ دو قط���ب چ���پ 
و  انس���انی  ارزش ه���ای  به نوع���ی  راس���ت  و 
دین���ی را زیر س���ؤال ب���رده بود، ب���ه تعبیری 
انق���الب م���ا انفج���ار ن���ور ب���ود. طبع���ًا نظام  
اقتصادی چنین انقالب���ی هم با نظام های 
اقتصادی دنیای غرب س���ر س���ازش ندارد و 
بالعکس. ب���رای همین، جن���گ اقتصادی 
از  اس���المی،  انق���الب  ب���ا  اس���تکبار  دنی���ای 

که می توانیم  همان روزهای اول ش���کل گیری انقالب واضح ب���ود. اولین مثالی 
از تحری���م در تاری���خ انق���الب اس���المی ای���ران بزنیم، بلوکه ش���دن س���رمایه های 
ایران، چند روز پس از پیروزی انقالب اس���ت؛ یعنی حتی قبل از تس���خیر النه ی 
کشید  جاسوسی. از پیروزی انقالب تا فتح النه ی جاسوسی، حدود 9 ماه طول 
و در این 9 ماه، چه بس���ا دولت وقت رابطه ی حسنه ای با سفارتخانه ی آمریکا 
به لحاظ دیپلماتیک داش���ت ام���ا تحریم های اقتصادی ای���ران از جانب آمریکا 
که در دریای متالطم  کنی���م  در ای���ن 9 ماه نیز اتف���اق افتاده بود.  ما باید تمرین 
کشتی حل می شود؟ حرکت  کنیم. فرضًا تالطم هم نباشد، آیا مشکالت  حرکت 

کشتی با موتور خود انجام می گیرد؛ وقتی 
کش���تی راه نمی رود، آیا می توانیم بگوییم 
ک���ه م���ا  موج ه���ای دری���ا اج���ازه نمی ده���د 
کنی���م؟ وقتی موج باالت���ر می رود،  حرکت 
کش���تی ش���ما هم باید قوی تر باشد.  موتور 
ای���ن طبیع���ت زندگ���ی در دنی���ای واقع���ی 
است. اصاًل پیش���رفته شدن یعنی همین.

کامل تری بکنیم،  گر ن���گاه تاریخی  حتی ا
ک���ه اقتص���اد آمریکا ب���ا اقتصاد  می بینی���م 
ایران حتی در دوران شاهنش���اهی، تعامل 
که  دوس���تانه ای نداشته اس���ت و قرار بود 
اقتص���اد ای���ران صرفًا اقتص���ادی مصرفی و 
استثمارش���ده ب���رای اقتصاد آمریکا باش���د. 
آمریکا در س���ال 1940، خودش را به س���وی 
که  دانش بنیان ش���دن پیش برد، در حالی 
حت���ی اقتص���اد م���ا را صنعتی ه���م نکردند. 
البته یک س���ری صنایع مثل ذوب آهن را از 
کردیم.  روسیه و به صورت دست دوم وارد 
هرچ���ه جلوت���ر می رفتی���م، مناب���ع معدن���ی 
ما اع���م از نف���ت و فلزات و همچنی���ن بازار 
مص���رف ایران، ب���رای آمریکا و کش���ورهای 
کند  کس���ی فکر  گر  اطراف هدف بود. پس ا
که ما  چون ش���اه رفته است و به این دلیل 
النه ی جاسوسی آمریکا را فتح کرده ایم، کنگره ی آمریکا با اقتصاد ایران دشمن 
کارها را نمی کردیم، رابطه ی خصمانه ی اقتصادی آمریکا  گر این  شده است و ا

و غرب با ایران به وجود نمی آمد، ناشی از بی اطالعی او از تاریخ است.

  یعن���ی می فرمایی���د که نگاه خصمان���ه ی آمریکا علیه ای���ران حتی قبل از 
وزی انقالب اسالمی هم وجود داشته است؟ پیر

ک���ه برنامه  های س���وم و چهارم توس���عه در  بل���ه، دقیق���ًا؛ درس���ت از همان زمان 
دوران پهل���وی نوش���ته ش���د و مش���اوران ه���ارواردی در اقتص���اد ما حض���ور پیدا 

حال  در  کشور  تحریمی  شرایط  به  نگاهی  گرچه  ا مقاومتی  اقتصاد 
حاضر دارد، اما فراتر از آن است؛ در حقیقت مهم ترین مسأله در اقتصاد 
مقاومتی، تکیه بر عوامل درون زای قدرت و استحکام ساخت درونی 
گویند: »راه حل همین اقتصاد  است. رهبر انقالب در این زمینه می 
کاهش  کم اثر می کند،  اول  را  که ضربه هاى دشمن  است  مقاومتی 
کوتاه مدت است، در میان مدت و بلندمدت به  که این مال  می دهد 
حرکت عظیم مردم اوج می دهد.« اینکه چگونه می توان »با فرض 
وجود تحریم ها «، »اقتصادی پویا و پیشرو« داشت را با دکتر عادل 
پیغامی، استادیار دانشکده ی معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام 

صادق علیه السالم به بحث گذاشتیم .

گفت وگو با دکتر عادل پیغامى درباره ی اقتصاد تحريم

بايد بر موج تحريم سوار شويم
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کردند، تعامل خصمانه ی آمریکا با اقتصاد ایران نیز ش���روع ش���د. البته در ظاهر 
اقدامات مفیدی هم انجام شد، مثاًل نظام بودجه ریزی ایران را سامان دادند، 
ولی می بینیم س���اختار اقتصادی ایران، که به اصالحات ارضی و انقالب سفید 
ش���اه منجر ش���د، نه  تنها با تئوری های علم اقتصاد در تض���اد بود، بلکه حتی با 
تاری���خ خ���ود اقتصاده���ای غربی هم در تضاد ب���ود. یعنی آن مس���یری که برای 
که ما نیز آن مس���یر  کش���اورزی و صنعتی ش���دن خودش���ان رفتند، اجازه ندادند 
ک���ه آمریکا در س���ال 1885 در  کنی���م. به م���ا اجازه ندادن���د از آن انقالبی  را ط���ی 
کنیم، بلکه دقیق���ًا برعکس آن را در  آم���وزش و پرورش خ���ود انجام داد تبعیت 
کردند. جالب است بدانید در سال 1885، فردی  آموزش و پرورش این جا اجرا 
ک���رد و آن انقالب  به  نام “س���یمون پات���ن” در آمریکا یک انقالب آموزش���ی به پا 
ک���ه بچه های آمریکای���ی به جای اینک���ه فیزیک، ش���یمی و ریاضی را  ای���ن بود 
بی���ش  از حد بخوانند، به مطالعه ی اقتصاد، حق���وق و تاریخ آمریکا پرداختند. 
اما هنوز هم بچه های ما در مدرس���ه به خوبی، اقتصاد، حقوق و تاریخ ایران را 
که ما این ها را بخوانیم. یا در س���ال  نمی خوانند. چون غربی ها نمی خواس���تند 
گروه  گ���روه هاروارد تازه از ای���ران رفته بود، یک  که  1960، یعن���ی همان زمانی 
ضرب���ت در آم���وزش و پرورش آمریکا به وجود آم���د و در آنجا تصمیم گرفتند که 
کارآفرینان آمریکایی را بخوانند. اما تاریخ ما هنوز هم مبتنی  بچه ها باید تاریخ 
که آن ها در  بر تاریخ سیاس���ی و نظامی س���الطین اس���ت. این ها بذرهایی است 

کاشته و رفته اند. این جا 
 تحری���م یک اب���زار رایج در رقابت اقتصادی اس���ت. تا وقتی دو کش���ور بنگالدش 
ح نیس���ت، چون  و آمری���کا به صورت فعلی باش���ند، تحریم بین آن ها خیلی مطر
گر بنگالدش شروع به  بین یک کش���ور قدرتمند و یک کش���ور ضعیف است، ولی ا
کار  کند، آن گاه ابزار تحری���م به عنوان ابزار متع���ارف رقابتی وارد  رش���د اقتصادی 
می شود. ما امروز به یک رقیب تبدیل شده ایم و به این علت باید تحریم  شویم.

من به عنوان اقتصاددان، دشمنی آمریکا را با اقتصاد ایران، هم در الیه ی واقعی 
اقتصادی )اعم از نفت و کش���اورزی( و هم در الیه ی دانشگاهی می بینم. زمانی 
که آقای هیکِس معروف از انگلس���تان به ایران آمد تا به س���ازمان برنامه مشاوره 

بدهد، هم زمان برنامه ی درسی دانشکده های اقتصاد ایران را نوشت.

  موضوع تحریم دقیقًا از چه زمانی آغاز شد؟
ع »تحریم« ایران از سوی آمریکا به همان منوال  موضو
اس���ت. ما نس���بت به خیلی چیز ها از قب���ل از انقالب نیز 
تحریم بودیم. واضح تری���ن مثال، تحریم تکنولوژی و 
تحریم س���رمایه های اقتصادی اس���ت. ما در هیچ کدام 
از قرارداده���ای صنعت���ی، تکنولوژیک���ی، فن���ی و نفت���ی 
ک���ه پی���ش از انق���الب نوش���تیم، دان���ش فن���ی و انتقال 
تکنولوژی، که ج���زء بندهای رایج قراردادهای خارجی 
کاالی الف  گ���ر  اس���ت، به ما داده نش���د. ی���ا اینکه مثاًل ا

کاالیی  کش���ور ش���ود، این نیز نوعی تحریم است و اینکه  کاالی ب وارد  بیش از 
ک���ه م���ا در داخل تولی���د کنیم با قیمت پایین ت���ری در بازار پیدا ش���ود و به تعبیر 
کش���ور  رایج »دامپینگ« ش���ود، این نیز نوعی از تحریم اس���ت. »دامپینگ« در 
م���ا فراوان وجود داش���ت. در صنای���ع نظامی، ما فق���ط مصرف کننده ی محض 
کارشناس آمریکایی  کارش���ناس های ما اجازه نداشتند باالی س���ر  بودیم. حتی 

کار را از او یاد بگیرند؛ بایستند و 
گر   یعن���ی تا این حد ما در تمام تح���والت اقتصادی بین المللی، تحریم بودیم. ا
تاری���خ اقتص���ادی پهلوی را مرور کنیم، به فهرس���ت بلندباالی���ی از تحریم های 
آمریکا علیه ایران در آن دوره برمی خوریم. متأسفانه این مسائل را نمی گوییم، 
چ���ون اقتصاد ای���ران رس���انه ندارد.البت���ه در 20  س���ال اخیر تحریم ه���ا جلوه ی 
کرده اند، چون دانش تحریم، دانش جدیدی اس���ت. مسأله ی  بیش���تری پیدا 
دیگر درباره ی تحریم ها، آش���نا نب���ودن ما با ابزار تحریم ها اس���ت. تحریم یک 
که مثاًل دو  ابزار رایج متعارف در رقابت اقتصادی بین دو رقیب اس���ت. تا وقتی 
کشور بنگالدش و آمریکا به همین صورت فعلی باشند، تحریم بین آن ها خیلی 
کش���ور ضعی���ف، تحریم  کش���ور قدرتمند و یک  ح نیس���ت، چون بین یک  مط���ر
گر بنگالدش تقویت شود و ش���روع به رشد اقتصادی  اساس���ًا الزم نیس���ت، ولی ا
کن���د و بخواهد در حوزه هایی ب���ا قدرت های اقتصادی دیگر رقابت کند، آن گاه 
که  کار می شود. آن تحریم هایی  ابزار تحریم به عنوان ابزار متعارف رقابتی وارد 
پیش از انقالب به ما تحمیل می ش���د، تحریم های تضعیف کننده با این هدف 
که االن می ش���ویم ماهیت  که اساس���ًا نتوانیم بلند ش���ویم بود، اما تحریم هایی 
متفاوت���ی دارد؛ ما امروز به یک رقیب تبدیل ش���ده ایم و حال به این علت باید 

تحریم  شویم.

  پس با این حس���اب، کش���ورهای قدرتمند و رقیب نیز علیه یکدیگر تحریم 
وضع کرده  و می کنند.

کش���ورهای مختل���ف علیه  که  بل���ه، جال���ب اس���ت بدانی���د تع���داد تحریم هایی 
همدیگ���ر وض���ع کرده ان���د، ح���دود 50 تحری���م بالفعل اس���ت که اتفاق���ًا کمترین 
فراوان���ی تحریم ها مربوط به منطقه »غرب آس���یا« اس���ت. ش���اید م���ردم ندانند 
کش���ور های پیش���رفته هم علی���ه همدیگر تحریم دارن���د، چون تحریم  که حتی 
اب���زاری رقابت���ی اس���ت. م���ن دقیق���ًا منطقه به منطقه و 
که  موردبه م���ورد می توان���م آم���ارش را ب���ه ش���ما بده���م 
کرده اند. حتی  کش���ورهایی همدیگر را تحری���م  االن چه 
آمریکا هم رژیم صهیونیس���تی را تحریم کرده اس���ت. در 
حالی ک���ه هیچ وقت این دو با هم دش���من نبوده اند و در 
واقع اسرائیل زاییده ی آمریکا است. اما وقتی در جایی 
به لح���اظ بازار اقتصادی، رقابتی صورت بگیرد، تحریم 

نیز اتفاق می افتد.
 وقتی در جایی به لحاظ بازار اقتصادی، رقابتی صورت 

 تحریم یک ابزار رایج در رقابت 
اقتصادی است.ما امروز به یک رقیب 

تبدیل شده ایم و به این علت باید 
تحریم  شویم.
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که اواًل چون اقتصاد  بگیرد، تحریم نیز اتفاق می افتد. مفهوم حرفم این اس���ت 
که ابزار  گاه باشیم  گرفته است. ثانیًا آ کشورمان رشد داش���ته، مورد تحریم قرار 
تحریم تمام ش���دنی نیس���ت و هرچه پیش���رفته تر باش���یم، تحریم ها نیز بیش���تر 
ک���ه در آن تحریم نباش���د،  گ���ر فکر می کنید ب���ه دنیایی خواهید رس���ید  اس���ت. ا
کش���ورمان  که اواًل چون اقتصاد  کرده اید. مفهوم حرفم این اس���ت  اش���تباه فکر 
که  گاه باشیم  گرفته اس���ت. ثانیًا آ رش���د و پیش���رفت داش���ته، مورد تحریم قرار 
ابزار تحریم تمام ش���دنی نیست و هرچه پیشرفته تر باشیم، تحریم ها نیز بیشتر 
گر فکر می کنید به دنیایی خواهید رسید که در آن تحریم نباشد، اشتباه  است. ا
فکر کرده اید. نکته ی بعدی هم این اس���ت که در ده بیس���ت س���ال آینده، ابزار 
کش���ورها ش���دید تر هم خواهد ش���د و برای من مایه ی خوشبختی  تحریم برای 
که بگویم کشورم س���ه دهه اس���ت تحریم را تجربه می کند و دانش فنی  اس���ت 
که هم  کرده اس���ت. مطمئنًا در دو ده���ه ی آینده  ن���رم مقابله ب���ا تحریم را پیدا 
اقتصاد ما پیش���رفته تر می ش���ود و هم ابزارهای تحریم بّران تر خواهد بود، ما از 
که تحریم را تجربه نکرده ان���د )مثل ترکیه و مالزی(  کش���ورهای دیگ���ر  خیلی از 

موفق تر خواهیم بود.

ینه ه���ای اقتصادی  یم ه���ا باع���ث تحمی���ل هز ی���ا وض���ع ای���ن تحر    آ
به کش���ور نمی ش���ود؟

من نمی گویم که تحریم هزینه ندارد، اساسًا اولین درسی که به ما اقتصاددان ها 
که هر چیزی هزینه دارد؛ اما دومین درس ما این است  یاد می دهند این است 
که به دست می آوری بیشتر از هزینه هایت باشد. تحریم  که بکوش تا فایده ای 
علیه اقتصاد ایران نیز همیش���ه هزینه داش���ته و برای ما مش���کل زا بوده است و 
کش���اورزی و  به الیه ه���ای مختلف تولیدی، مصرفی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد 
اقتصاد خانواده ی ما آس���یب رسانده است؛ اما نکته ی قابل  توجه این جا است 
ک���ه اواًل این آس���یب ها و هزینه ها چند درصد بوده اس���ت؟ ثانی���ًا فایده هایی که 
که من  در ع���وض این تحریم ها عاید ما ش���ده چقدر بوده اس���ت؟ این جاس���ت 
که الزم اس���ت مردم ایران دانش اولیه و عمومی اقتصاد تحریم را  گفته ام  بار ها 
داشته باشند، چون ما مشغول جنگ با استکبار هستیم. ادبیات علمی اقتصاد 
تحری���م بی���ان می کند که تحریم ش���ونده و تحریم کننده ه���ر دو هزینه پرداخت 
ک���ه در تحریم های تحمیلی  می کنن���د. می توانم آمارهایی به ش���ما ارائ���ه دهم 
آمریکا علیه کشورها، خود این کشور چقدر هزینه کرده است و در اعمال تحریم 
گذش���ته، اقتصاد آمریکا چقدر هزینه داده و در مقابل،  علیه ایران در 30 س���ال 
ایران چقدر هزینه داده اس���ت. لذا الزم اس���ت حتمًا حس���ابداری تحریم داشته 
باش���یم و آمار هزینه-فایده های خودم���ان را بدانیم. البته آمریکایی ها برای ما 
کار را کرده اند و محاس���به ی هزینه-فایده ی تحریم ها را انجام  تا حدودی این 
کز آماری و تصمیم س���ازی ما شاخص موفقیت تحریم ندارند، ولی  داده اند. مرا
آمریکایی ها این کار را انجام داده اند. آن ها خودشان می گویند که یک شاخص 
که چهار تا چهار ش���اخص را با هم جمع می زنند و حاصلش  تحری���م وجود دارد 

می شود شانزده؛ مثل زلزله که بزرگ ترین عدد آن هشت ریشتر می شود و بیشتر 
از هش���ت ریش���تر نداریم. در تحریم هم ضرر بیش از شانزده معنایی ندارد. این 
ک���ه تحریم علیه  ی���ک تعریف علمی اس���ت. اتاق فکره���ای آمریکایی می گویند 
ایران در 30  سال گذشته، عدد چهار از شانزده بوده است. خودشان نزدیک به 
217 تحریم را در 100 س���ال اخیر مطالعه کرده اند و به طور متوس���ط و نس���بی به 
این نتیجه رس���یده اند که هر تحریمی که بیش از چهار س���ال طول بکش���د و به 
هدف خودش نرسد )حال این هدف سقوط نظامی، اقتصادی و سیاسی باشد 
یا تعطیل کردن صنعت(، تبدیل به فایده برای تحریم ش���ونده می ش���ود؛ یعنی 
کرده ای ضرر ن���زده ای، بلکه باعث رونق و  ک���ه او را تحریم  کش���وری  نه تنها به 
رش���د بیشتر او هم ش���ده ای. برای ایران هم بس���یاری از صاحبنظران معتقدند 
که تحریم ها به مرور در حال تبدیل ش���دن از هزینه به فایده برای ایران است. 
بنده وقتی همین آمار را به طور س���طحی نگاه می کنم، فهرس���ت استفاده هایی 

که ما از تحریم برده ایم را به وضوح مشاهده می کنم.
کشورها شدید تر خواهد شد و برای   در ده بیست سال آینده، ابزار تحریم برای 
کشورم سه دهه است تحریم را تجربه می کند  که  من مایه ی خوشبختی است 
کرده اس���ت. مطمئن���ًا در دو دهه ی  و دان���ش فنی ن���رم مقابله با تحریم را پیدا 
ک���ه هم اقتصاد ما پیش���رفته تر می ش���ود و ه���م ابزارهای تحری���م بّران تر  آین���ده 
خواهد بود، ما از خیلی از کشورهای دیگر که تحریم را تجربه نکرده اند موفق تر 

خواهیم بود.

  ممکن است مثالی بزنید؟
کاال، خدم���ات یا یک تبادل،  کش���ورها به  برای مثال تحریم، دسترس���ی بعضی 
ع، س���خت یا پرهزینه می کن���د. مثاًل کاالیی  مث���ل ورود و خروج س���رمایه را ممنو
گر  کنون باید 4 هزار تومان بخرم. حال ا ک���ه من قباًل می خریدم 2 هزار تومان، ا
کنیم، چون قباًل  کاال را در ایران با 3 هزار تومان درس���ت  می توانس���تیم هم���ان 
مش���ابه خارج���ی آن را 2 هزار توم���ان می خریدیم و به صرفه تر ب���ود، آن را تولید 
که تحریم ش���ده ایم و قیمت مش���ابه خارج���ی آن نیز  کنون  نمی کردی���م، ول���ی ا
کاالی 3 هزار تومانی ایرانی به صرفه تر اس���ت.  کرده اس���ت، خرید  افزایش پیدا 
در نتیجه، هر تحریمی هم زمان با اینکه برای شما هزینه ایجاد می کند، فایده 
نیز خواهد داشت. فایده ی آن در علم اقتصاد، خلق »مزیت های نسبی« جدید 
که قباًل در مزیت نسبی وجود نداشت، حاال مزیت نسبی می شود  است. چیزی 

کمک می کند. و به »جریان درون زای« تولید ملی 

ک���ه همه ی کش���ور های  جری���ان درون زای مل���ی، جری���ان ی���ا قاع���ده ای اس���ت 
کار  کنند، مبتن���ی بر آن  که می خواس���تند پیش���رفت  پیش���رفته ی دنیا در زمانی 
که از این قاعده اس���تفاده نکرده  کرده اند. ما هیچ اقتصاد پیش���رفته ای نداریم 
کش���وری که جزء هش���ت قدرت برتر  باش���د. آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن و هر 
اقتصادی دنیاس���ت، از این قاعده ی اقتصادی، یعنی مس���یر تولید درون زایی 
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گر هنگ کن���گ را مث���ال بزنید،  کرده  اس���ت. از س���وی دیگ���ر، ا مل���ی، اس���تفاده 
کش���ور اقتصاد »هاب« دارد، چون یک مس���یر ورود و خروج اس���ت و از این  این 
مس���یر ورود و خ���روج چیزی به دس���ت م���ی آورد که آن  ه���م ابع���اد درون زا دارد. 
همچنی���ن می ت���وان به امنی���ت، ش���بکه های ارتباطی و س���اختارهای خدماتی 
که آن  هم درون زا اس���ت، وگرنه فقط تبدیل به  کرد  و... در هنگ کنگ اش���اره 
که اقتصاد نیست  کریدور می ش���د، نه یک اقتصاد. اقتصاد عربس���تان هم  یک 
و ما آن را به عنوان یک اقتصاد نمی شناس���یم، چون س���اختار ها و شالوده های 
ی���ک اقتص���اد را ندارد. حت���ی چیزهایی که مردم عادی ممکن اس���ت به عنوان 
که اقتصاددان هستم، نقطه  ضعف  نقاط قوت عربس���تان بشناسند، از نظر من 
که اقتصاد ندارد. مثاًل بعضی از  کش���وری اس���ت  محس���وب می ش���ود و مثالی از 
که به  که ما عازم عربس���تان ش���دیم ب���ا االن  که 20 س���ال پیش  مردم می گویند 
کشور تغییری نکرده است  عربس���تان رفته ایم، قیمت یک عدد نوشابه در این 
ع به عن���وان نقطه  قوت یاد می کنند، ولی من این را نقطه ضعف  و از این موضو
کرده  خ ارزش پول ملی خود را ب���ه دالر میخکوب  می دان���م، چون عربس���تان نر
گ���ر قیمت دالر 10 درصد باال برود، ریال نی���ز این افزایش قیمت را  اس���ت؛ یعنی ا
کاه���ش می یابد. برای  کاهش یاب���د، قیمت ریال نیز  گر دالر  خواه���د داش���ت و ا
که به دالر وارد عربستان می شود، هیچ تغییر  که نوشابه ی پپسی  همین است 
که در بازار جهانی است.  قیمتی با ریال نخواهد داش���ت و قیمت همانی اس���ت 
گ���ر قیم���ت در بازار جهان���ی 20 درصد افزای���ش پیدا کند، در عربس���تان نیز این  ا
افزایش قیمت وجود خواهد داش���ت و تورم داخلی دیگر در این کش���ور مفهومی 
که چهار تا چهار  ندارد.  آمریکایی ها می گویند یک ش���اخص تحریم وجود دارد 
که  ش���اخص را ب���ا هم جم���ع می زنند و حاصلش می ش���ود ش���انزده؛ مث���ل زلزله 
بزرگ ترین عدد آن هش���ت ریشتر می ش���ود. در تحریم هم ضرر بیش از شانزده 
معنایی ندارد. این یک تعریف علمی اس���ت. اتاق فکرهای آمریکایی می گویند 
که تحریم علیه ایران در 30  سال گذشته، عدد چهار از شانزده بوده است. حال 
در علم اقتصاد، چه کش���ورهایی ارزش���ان را به ارز خارج���ی میخکوب می کنند؟ 
که  کش���ورهایی  ک���ه درس اقتص���اد بین الملل خوانده باش���د می داند  کس���ی  هر 

ت���وان مدیری���ت بازار پ���ول خارجی خودش���ان را ندارند و در واق���ع بانک مرکزی 
کنند. عربستان نیز همین  ندارند، باید خودشان را به سبدی از پول میخکوب 
کار را انج���ام داده اس���ت، چون اصاًل اقتص���اد، بانک مرک���زی، مدیریت پولی و 

سیاست گذاری پولی ندارد.

   آیا در ش���رایط تحریم، امکان رش���د و پیش���رفت اقتص���ادی وجود دارد؟ 
چگونه؟

ک���رات ما به نتیجه رس���ید و به توافق رس���یدیم  که مذا کنید  بیایی���د ف���رض 
ک���ه در  و آن ه���ا هم���ه ی تحریم ه���ا را برداش���تند و هم���ه ی پول ه���ای م���ا را 
کردن���د، در این ص���ورت، ما تازه  کرده بودن���د پرداخت  ای���ن س���ال ها بلوکه 
ش���بیه یونان، مجارس���تان و لهستان می ش���ویم. مگر یونان مشکل سیاسی 
ک���رات هس���ته ای دارد و مگ���ر تحری���م بوده  دارد؟ مگ���ر یون���ان مش���کل مذا
ک���ه حاال ب���ا این هم���ه مش���کالت اقتص���ادی مواجه اس���ت؟ ما بای���د تمرین 
کنیم. ثانی���ًا فرضًا تالطم هم نباش���د،  که در دری���ای متالطم حرک���ت  کنی���م 
کش���تی با موتور خود انجام  کش���تی حل می ش���ود؟ حرکت  آیا مش���کالت این 
کش���تی راه  می گی���رد؛ یعن���ی درون زای���ی به ای���ن موتور بس���تگی دارد. وقتی 
که ما  نم���ی رود، آی���ا می توانی���م بگویی���م موج ه���ای دری���ا اج���ازه نمی ده���د 
کش���تی  کنی���م؟ وقتی موج باالتر می رود و ش���دیدتر می ش���ود، موتور  حرک���ت 
ش���ما ه���م باید قوی تر باش���د. این طبیع���ت زندگی در دنیای واقعی اس���ت. 
کش���تی خ���ود را جلو  کش���ور آمریکا ب���ا موج های بزرگ می جنگد و  االن خ���ود 
می ب���رد و تالطم های بزرگی دارد، چون اقتصاد بزرگی دارد. اصاًل پیش���رفته 
کنید یا  ش���دن یعن���ی همی���ن. اینکه ش���ما این تالط���م را به فرص���ت تبدی���ل 
ب���ه تهدی���د، به خودتان و ب���ه درون زا ب���ودن اقتصادتان برمی گ���ردد. ما در 
که  کش���ورهای پیش���رفته، نمونه هایی را داریم  تاری���خ خودم���ان و در تاریخ 
کرده اند و نمونه هایی را هم داریم  تالطم ه���ای خارجی را به فرصت تبدیل 
کرده اند و به ضررش���ان تمام  که این تالطم های بیرونی را به تهدید تبدیل 
ش���ده اس���ت. این تالطم ها ذاتًا تهدید نیس���تند، بلکه به نحوه ی برخورد ما 
که م���ن به عنوان یک برنامه ریز، ممکن اس���ت  مرتب���ط   هس���تند. همان طور 
کنم.  کش���ورم را به ی���ک تهدید تبدیل  با برنامه های اش���تباه، اقتصاد نفتی 
کش���وری مثل نروژ نف���ت را به یک فرص���ت تبدیل  که  ای���ن در حالی اس���ت 
که این  می کن���د. بعضی ه���ا می گویند  ای کاش ما نف���ت نداش���تیم، در حالی 
ک���ه نفت را به تهدی���د تبدیل  برداش���ت غلطی اس���ت. این خود ما هس���تیم 
می کنی���م. نف���ت ی���ک نعمت اله���ی اس���ت. ش���ما می توانید نف���ت را مایه ی 
کنی���د. تحریم هم همین طور اس���ت و به برنامه ریزی  نقم���ت یا نعمت خود 
کرات ما به نتیجه رس���ید و به توافق  که مذا کنید  خود ما برمی گردد. فرض 
که  رس���یدیم و آن ها همه ی تحریم ها را برداش���تند و همه ی پول های ما را 
کردند، در این صورت، ما تازه  کرده بودند پرداخ���ت  در این س���ال ها بلوکه 
ش���بیه یونان، مجارس���تان و لهستان می ش���ویم. مگر یونان مشکل سیاسی 
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که  کرات هس���ته ای دارد و مگ���ر تحریم بوده  دارد؟ مگ���ر یونان مش���کل مذا
حاال با این همه مش���کالت اقتصادی مواجه اس���ت؟

  برخ���ی این موض���وع را مطرح می کنند که اگر تحریم ها برداش���ته ش���ود، 
واب���ط، موج���ب  ب���ا دنی���ا بهب���ود می یاب���د و ای���ن بهب���ود ر واب���ط ای���ران  ر
س���رمایه گذاری خارجی  در ایران می   ش���ود و در نتیجه، اقتصاد ایران رشد 

خواهد کرد. این گزاره تا چه اندازه درست است؟
که درصد بسیار زیادی از مردم آن زیر خط فقر به سر می برند، مگر  تاجیکستان 
ب���ا جای���ی از دنیا درگیر اس���ت؟ مگر با آمریکا مش���کلی دارد؟ مگ���ر آمریکا در این 
کشور باالست؟ ممکن  کش���ور سفارت ندارد؟ پس چرا این  قدر درصد فقر در این 
است بعضی افراد بگویند تاجیکستان که کشور مهمی نیست، ولی تاجیکستان 
کش���ور زندگی می کنند. با این  منابع مهمی دارد و انس���ان های باهوشی در این 
که ما  اوصاف، تازه ما می شویم شبیه تاجیکستان. شاید به بعضی ها بربخورد 
خودمان را با تاجیکس���تان مقایس���ه می کنیم. می توانیم مجارستان، لهستان، 
کنون نزدیک به 42  کشور اس���پانیا، ا یونان و اس���پانیا را مثال بزنیم. در شمال 
کشور در  درصد مردم بیکار هس���تند. آیا با آمریکا مشکل دارند؟ نه، مشکل این 
موتور س���اختارهای درون زایش است. مش���کل در اشتباه هایی است که در بازار 
کارآفری���ن تربیت نمی کند.  که م���ردم خود را  کار و آم���وزش و پ���رورش خود دارد 
کشور ناش���ی از ضعف در برنامه ریزی اقتصادی کالن است.  اما  مش���کالت این 
آلمان در مقایس���ه با اسپانیا چون دارای اقتصاد درون زا است، این مشکالت را 
ن���دارد، وگرنه آلمان و اس���پانیا در برخورداری از محی���ط بین الملل اقتصادی از 
س���هم یکس���انی برخوردارند، هر دو با آمریکا دوست هستند، از سوی این کشور 
تحریم نش���ده اند و می توانند سرمایه ی اقتصادی خارجی را جذب بکنند. ولی 
چرا یکی موفق اس���ت و دیگری نیست؟ این به همان عناصر و زیرساخت های 

کشور برمی گردد. درون زای اقتصادی آن 
 

  الگوی اقتصادی ما مونتاژی اس���ت، در حالی که الگوی مورد تأکید رهبر 
اقتص���ادی  م���دل  اس���ت.  دانش بنی���ان  انق���الب، 
دانش بنیان دارای چه ویژگی ها و محاسنی است؟

بحث در این باره بس���یار مفصل و طویل است. مزایای 
مختلفی در الگوی دوم وجود دارد. به عنوان مثال، در 
که در آینده، بچه های  علم اقتصاد پیش بینی می شود 
کرد که امروز اصاًل  کار خواهند  اول ابتدایی در مش���اغلی 
وج���ود ندارن���د. در 20 س���ال آین���ده، اقتصاد ب���ر پایه ی 
»اقتص���اد بی وزن« و »دانش بنیان« خواهد بود و ما هم 
کنیم، وگرن���ه عقب خواهیم  بای���د به آن س���مت حرکت 
ماند. البته بخشی از این رویکرد قابل  کنترل است و به 
که از فض���ای بی وزن، پول تولید  این س���و پیش می رود 

کمتر استفاده نماید. کند و از فضای فیزیکی 

 در شمال اسپانیا، نزدیک به 42 درصد مردم بیکارند. آیا با آمریکا مشکل دارند؟ 
نه، مش���کل این کشور در موتور ساختارهای درون زایش است. مشکل در بازار کار 
و آموزش و پرورش خود دارد که مردم خود را کارآفرین تربیت نمی کند. اما آلمان در 
مقایس���ه با اسپانیا چون دارای اقتصاد درون زا است، این مشکالت را ندارد، وگرنه 
آلمان و اس���پانیا هر دو با آمریکا دوس���ت هستند و تحریم نش���ده اند. یکی از موارد و 
گر بخواهید دو  مصادیق اقتصاد دانش بنیان، بی وزنی است. در اقتصاد فیزیکی، ا
س���ه تومان کاسب ش���وید، باید دو سه کیلو جنس معامله کنید، ولی وقتی در ازای 
خدمات، پول کسب شود، شما با اقتصاد بی وزن کار کرده اید. مثاًل معلمان از قدیم 
گفته می ش���ود با علم، ثروت کس���ب  کار می کنند. وقتی  تا امروز با اقتصاد بی وزن 
می کند، یعنی از اقتصاِد بی وزن بهره می برد. امکاِن تحریِم اقتصاِد بی وزن، بسیار 
ان���دک اس���ت و در عین ح���ال، بازاریابی خیلی آس���انی دارد و محدود به مختصات 
جغرافیای���ی نیس���ت؛ به راحتی ه���م در دنیای مج���ازی در آن طرف دنی���ا فروخته 
می شود. به طور کلی، محدودیت ندارد و از این  جهت، اهمیتش بسیار زیاد است. 
اقتصاد بی وزن اقتصاد انسان هاست و در این جا است که علم انسان ها معنا پیدا 
می کند. این روش یک استراتژی بزرگ اقتصادی محسوب می شود و در واقع یکی 
از شاخه های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است.دیگر این که در اقتصاد 
دانش بنیان، عنصر اصلی »نوآوری« است. نوآوری یعنی شکستن مسیرهای قبلی 
و راه اندازی مس���یرهای جدید. خود شکس���ت، تالطم دارد. برخ���ی از بحران های 
موجود در اقتصاد آمریکا که از جمله بحران های خوب آن کشور محسوب می شود، 
ناش���ی از نوآوری فراوان این کش���ور است و نوآوری زیاد دائمًا ساختارشکنی، افول، 
سقوط، تخریب های سازنده، ورشکستگی، ریزش و رویش دارد. اقتصاد آمریکا 
که  ُپرریزش تری���ن و ُپررویش تری���ن اقتصاد دنیاس���ت و ما هم باید ی���اد بگیریم 
ریزش و رویش���مان نه  تنها در حوزه ی سیاس���ی، بلکه در س���ایر حوزه ها افزایش 
یابد.اساس���ًا ریزش و رویش ویژگی طبیعی همه ی سیستم های عالم است. آیا 
امکان پذیر اس���ت به درختی بگوییم ریزش و رویش نکن؟ در این صورت، این 
درخت رشد نمی کند و باید بمیرد. اقتصاد هم همین است. ما باید ریزش هایی 
کن���ار آن، رویش هایی ه���م اتفاق  داش���ته باش���یم تا در 
کنیم اقتصاد ایران با نبود تحریم ها  بیفتد. نباید تصور 
و دش���منی های اس���تکبار علیه ما، راحت رش���د می کند. 
در این ص���ورت، اقتصاد ما به یک اقتصاد مرده تبدیل 
کشنده و  خواهد ش���د.لقمه ی حرام مانند یک ویروس 
ک اس���ت که ایمنی دستگاه تشخیص و عملکرد  خطرنا
اف���راد را به کلی نابود می کند. لذا یکی از اهداف اساس���ی 
م���ا بای���د این باش���د که مس���یر لقمه های ح���رام و میزان 
کنی���م و س���پس با  کش���ورمان بررس���ی  آن را در اقتص���اد 

کانون های آن به شدت مقابله نماییم.

بعضی ها می گویند  ای کاش ما نفت 
که این برداشت  نداشتیم، در حالی 

که  غلطی است. این خود ما هستیم 
نفت را به تهدید تبدیل می کنیم. نفت 
یک نعمت الهی است. شما می توانید 

نفت را مایه ی نقمت یا نعمت خود 
کنید. تحریم هم همین طور است و به 

برنامه ریزی خود ما برمی گردد.
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موجی از عدالت خواهی، ظلم ستیزی، اسالم خواهی، آزادی خواهی و ...
 منجر به وقوع انقالب اس���المی ش���د. با وقوع انقالب، امیدهای اهل حق برای 
بازگش���ت ب���ه خدا و دی���ن و حقیقت  بیش���تر و پررنگ تر ش���ده اس���ت. انقالب و 
گام نهادن به عرصه توحید و سلوک در این مسیر، اجماال  جمهوری اس���المی در 
موف���ق ب���وده و استکبارس���تیزی، وظیفه گرای���ی و ظلم س���تیزی در پرتو کلمه ال 
کنونی انقالب اسالمی،  اله اال اهلل محقق ش���ده اس���ت.ولی، متن مردمی جامعه 
هنوز در عرصه فرهنگ و س���بک زندگی به تراز انقالب اس���المی و توحید نرسیده 
است. در این زمینه ضعفهای جدی داریم. تذکرات و بعضا هشدارهای رهبری 
انق���الب در این س���الها نیز گواهی بر این ادعاس���ت.یکی از ای���ن ضعفها، مصرف 
زدگ���ی ما ایرانیان اس���ت. و چال���ش دیگری که به این ضعف، رب���ط وثیق دارد، 
ج میشود؟ صرف چه  کیفیت توزیع ثروت در جامعه ماس���ت. پولهای ما کجا خر
نوع اموری میش���ود؟ عقالنیت و نیز ش���ریعت چه نقش���ی در این مصرف دارند؟ 
یادداش���ت اجمالی زیر، تالشی ست در جهت ریشه شناسی و آسیب شناسی این 

کلی: ضعف فرهنگی جامعه ما ذیل سه عنوان 
کارانه و اقتصادی کاسب  1-    روحيه 

بسیاری از ما تا منفعتی نبینیم، اقدامی نمی کنیم. این یک آسیب مهم و جدی 
کار ببینیم  کارانه است. باید سود و ثمره شخصی در  است. این یک فکر کاسب 
تا وارد بشویم و وقت بگذاریم. این سود می تواند، پول باشد. می تواند جایگاه 
اجتماعی باشد. می تواند آینده فرزندانمان باشد. می تواند مزایای مادی و مالی 
و امکاناتی خاصی باش���د.  می تواند آینده ش���غلی باش���د و. .. و... . ورودمان در 
گر مواردی از این  ک است. ا ج کردنمان هم با همین مال فعالیت اقتصادی و خر
دس���ت که ذکر شد، نباش���د وارد نمی¬شویم. این یعنی کار جهادی نمی کنیم. 
البته کار جهادی، صرف وقت گذاری زیاد نیس���ت. کار جهادی یعنی بدون نظر 
کار  که در این  به منافع احتمالی، و به خاطر انجام وظیفه و تش���خیص صالحی 
برای رش���د و تعالی و پیشرفت جامعه دیده ایم، قدم بگذاریم و هزینه بدهیم.و 
گر الزم ش���د از مال و از آبرو و از جس���م مان بگذریم. این آفت، در ش���هر اصفهان  ا
نمود بیش���تری نسبت به دیگر ش���هرها دارد. حسابگری مشهور اصفهانی ها که 

می تواند فرصت مناسبی باشد، تبدیل به تهدیدی جدی می شود.

2-    واماندگى بین سنت و مدرنيته
در عین وجود ظرفیتهای ارزش���مند س���نت اس���المی ایرانی م���ا در تبیین چگونه 
زیستن و چگونه راه پیمودن، از طرفی در سنت خاص شهری و بعضا جامعه ای 
گیر رها بشویم. ما هنوز درگیر  خود، نتوانسته ایم هنوز از بعضی از امور دست و پا
چش���م و هم چشمی هس���تیم. هنوز پایبند به تعارفات هس���تیم. هنوز با دین، 
کنیم. و بعضی از این آفتها و بندها،  کنیم. هنوز فکر نمی  گزینش���ی برخورد می 

ریشه در ابعاد غلط سنت ما دارد.
و از طرف دیگر دوران مدرن ما را فردگراتر و زرق و برق آن، ما را مشغول تر از قبل 
کرده است. و این خود، منافات با اندیشه تولید و ثمره رساندن دارد. مدرنیته ما 
کرده است. پیشرفت امکانات، راحت طلبی را توسعه داده  را متجمل تر از قبل 
است. خرید، مصرف و استفاده فراوان از محصوالت تکنولوژیک، فکر ما را تنبل 
و اعتم���اد به نفس تولید را از ما گرفته اس���ت. به هم���ه اینها اضافه کنید اقتصاد 
نفتی و بچه پولداری ما را؛ که اندیشه تولید را باز در عرصه های مختلف علمی، 
فرهنگ���ی، اقتص���ادی، صنعت���ی و ... کمرن���گ تر  م���ی کند. ما ش���تابان در حال 
کم ش���ده است. بازخوردی از وضعیت  حرکتیم. فرصت مان برای تامل و دقت 
گیریم. چون مجالی برای مکث و اندیش���یدن به خود نمی دهیم. ما  مان نمی 

کجا آباد در حال حرکتیم! شتابان به سمت نا
3-    انفعال و بعضا پیروی مصلحان اجتماعى

گاهی بخشی به عوام را  که قرار است نقش آ و در این بین، بس���یاری از خواصی 
کتند. چه بسا این سکوت نیز در همان منفعت طلبی و رویکرد  داشته باشند، سا
کردن در این زمینه،  کارانه ریش���ه دوانده باش���د. حرف زدن و اعتراض  کاس���ب 
هزینه دارد. کنایه ش���نیدن دارد. چه بس���ا در کوتاه مدت، نزول ش���ان اجتماعی 
را به همراه داش���ته باش���د؛ ولی بعض���ی از خواص و مصلح���ان اجتماعی ما نمی 

خواهند این هزینه را بدهند!
چرا جوانهای س���اده زیس���ت دهه 60، که خود راحت زندگی می کردند و س���بک 
کنون و در میانه دهه90،  زندگی شان تا این حد با مصرف گره نخورده بود، هم ا
س���اده زیس���تی را برای فرزندانشان نمی پس���ندند؟ چه اتفاقی افتاده است؟ چرا 
که قرار اس���ت  بعضی از این ول خرجی ها را باید در خانواده های مردان و زنانی 

محمدعلى فوالدگر 

گرايی کوتاه بر مصرف  تاملى 
کيفيت توزيع ثروت در جامعه ما  و 
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که  مصلحان اجتماعی و دینی باشند، می بینیم؟ پس تفاوت ایشان با مردمی 
غافلند چیست؟ آیا غفلت این مصلحان، قابل قبول است؟

ای���ن چند خط، س���رنخی بود برای پیگیری این مش���کل بس���یار ج���دی جامعه 
کوتاه،  که در این مجال  امروزی ما. و ماجرا مفصل تر و عمیق تر از حدی س���ت 
گاهی ببخشیم و البته  کنیم، بیش���تر آ که بیش���تر تامل  به آن اش���اره ش���د. باشد 
گ���رو حل این معضل  کنیم. موفقیت های آتی انقالب اس���المی در  بیش���تر عمل 

فرهنگ���ی و اقتصادی س���ت. خصوص���ا با عنایت به سفارش���ات و 
کیدات فراوانی که اس���الم عزی���ز در این باره دارد. راه را  تا

بای���د ط���ی کرد و پی نم���ود. این راه رفتنی س���ت و نه 
گفتنی!در ادامه، لحن و گفتار رهبری دلسوز انقالب 
کنیم:ما  در بیان این آس���یب ج���دی را دنبال م���ی 

خیلی مصرف زده هستیم!
روش اس���المی، تبیین اس���ت و همی���ن تبیین ها 
موج���ب ش���د که انق���الب اس���المی بر بس���یاری از 
پیش زمینه ه���ای تاریخی و تربیت های غلط، 
فائق بیاید و فائق آمد؛ البته در بعضی هم هنوز 
فائ���ق نیامدیم که آن انگیزه های دیگری دارد؛ 
مث���ل ای���ن مصرف گرای���ی و اس���راف. این، جزو 
گذش���ته است و متأسفانه این  میراث های ما از 
میراث را نگه داش���تیم. ما مل���ت ایران باید این 
جامه ناس���از بی ان���دام زش���ت را از تنمان بیرون 
بیاوریم. ما خیلی مصرف زده هستیم؛ باید این 
را حل���ش کنیم. همه باید دس���ت به دس���ت هم 

کنند.1 بدهند و این قضیه را حل 
ک برای هر ملت ،امروز  اس���راف، بیماری خطرنا
دش���من، چش���مش به نقطة حس���اس اقتصادی 
کش���ور را از لحاظ  اس���ت؛ ت���ا بلک���ه بتوانن���د ای���ن 
کنند؛ هرچه می توانند،  اقتصادی، دچار اختالل 

اخت���الل ایج���اد کنند و هرچه هم نم���ی توانند، در 
که اختالل هس���ت! این  کنند  تبلیغاتش���ان وانمود 

که ام���روز در تبلیغ���اِت دش���منان ما، با  کاری اس���ت 
قدرت و به ش���کل های مختلف، انجام می گیرد. راه مقابله 

گرایی است. من  هم انضباط مالی و صرفه جویی و نگاه پرهیزگرانة به مصرف 
گرایی به صورت  کن���م ]که[ مصرف  کید  ای���ن را می خواهم به مردم عزیزمان تأ
ک هر ملتی اس���ت. ما یک خ���رده به این  اس���راف، یک���ی از بیماری های خطرنا

گرایی افراطی دچار هستیم.2 مصرف 
حرکت به س���مت اص���الح الگوی مصرف م���ا در زمینه مص���رف، در زمینه هزینه 
که به وسیله خود ما و به وسیلة همة برادران هم میهن  کردن منابع مالی کشور 

ما و به وس���یله مسئولین کش���ور، با زحمت زیاد به وجود می آید، دچار نوعی بی 
توجهی هس���تیم که بایس���تی این را تبدیل کنیم به یک توجه و اهتمام خاص. 
ما دچار اسراف، ولخرجی و ولنگاری در مصرف هستیم. بسیاری از منابع کشور، 
ش���اید بشود گفت بخش مهمی از منابع کش���ور، در همه زمینه ها   چه در زمینة 
مس���ائل ش���خصی و چه تا حدودی در زمینه های عمومی   صرف اس���راف ها و 
ک���ردن را مدبرانه و  زیاده روی های ما در مصرف می ش���ود. ما بایس���تی مصرف 
کنیم. مصرف نه فقط از نظر اس���الم، بلکه  عاقالن���ه، مدیریت 
که باید تحت  از نظر همة عقالی عالم، چیزی اس���ت 
کنترل عقل قرار بگیرد. با هوا و هوس، با خواهش 
دل و آن چه که نفس انس���ان از انس���ان مطالبه 
م���ی کند، نمی ش���ود مص���رف را مدیریت کرد. 
کار به جایی می رس���د که منابع کشور به هدر 
می رود؛ ش���کاف بین فق���را و اغنیاء، زیاد می 
ش���ود؛ عده ای در حسرت اّولیات زندگی می 
مانن���د و عده ای با ولخرج���ی و ولنگاری در 
مصرف، مناب���ع را هرز و به هدر می دهندما 
الگ���وی مصرفمان غلط اس���ت. چه جوری 
بخوری���م؟ چ���ه بخوری���م؟ چ���ه بپوش���یم؟ 
تلفن همراه، توی جیبمان گذاشته ایم؛ به 
که یک مدل باالتر وارد بازار می  مجرد این 
شود، این را کأّنه دور می اندازیم و آن مدل 
جدید را بای���د بخریم. چرا؟ این چه هوس 
بازی ای است که ما به آن دچار هستیم؟

کش���ور در درج���ة اول چ���ه قوة  مس���ئولین 
س���ایر  چ���ه  و  ق���وة مجری���ه  چ���ه  مقنن���ه، 
کش���ور، قوة قضایی���ه و غیر آنها  مس���ئولین 
و اش���خاص و ش���خصیت ه���ا در رتبه های 
مختل���ف اجتماعی و آحاد م���ردم ما از فقیر و 
که  کنند  غنی، بایس���تی به این اص���ل توجه 
کنند. این جور  بای���د الگوی مصرف را اص���الح 
مص���رف کردن، در همة زمینه ها در امور ضروری 
زندگی، در زیادی های زندگی مصرف کردن بی روّیه و بدون 
کش���ور و به ضرر آحاد و اش���خاص ماست.  منطق و بدون تدبیر عقالنی، به ضرر 
م���ن از عموم مردم و به خصوص از مس���ئولین، درخواس���ت م���ی کنم، خواهش 
کنند؛ و برای اصالح الگوی  می کنم که در این زمینه، فعالیت خودش���ان را زیاد 

کنند.3 مصرف، برنامه ریزی 
صرف���ه جویی، مس���ئله ای اقتص���ادی، اجتماعی و فرهنگی یک اقدام اساس���ی 
در زمینة پیش���رفت و عدالت، مس���ئله مبارزه با اس���راف، حرکت در سمت اصالح 
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که صرفه جویی به  الگوی مصرف اس���ت. مردم عزیزمان توجه داش���ته باش���ند 
معنای مصرف نکردن نیست؛ صرفه جویی به معنای درست مصرف کردن، به 
کارآمد و ثمربخش کردن است.  جا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را 
کند؛ بدون  که انس���ان مال را مصرف  اس���راف در اموال و در اقتصاد، این اس���ت 
کارایی داش���ته باش���د. مصرف بیهوده و مصرف هرز،  که این مصرف، اثر و  این 
در حقیق���ت، هدر دادن مال اس���ت. جامعة ما باید ای���ن مطلب را به عنوان یک 
شعار همیش���گی، در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف، 
کنیم به این  وض���ع خوبی نیس���ت. این را من عرض م���ی کنم: ما باید اعت���راف 
که از این و آن یاد  مسئله ]که[ عادت های ما، سنت های ما، روش های غلطی 
گرفته ایم، ما را س���وق داده است به زیاده روی در مصرف؛ به نحو اسراف. یک 
نس���بتی باید در جامعه، میان تولید و مصرف، وجود داش���ته باش���د؛ یک نسبت 
شایس���ته ای به س���ود تولید؛ یعنی تولید جامعه، همیشه باید بر مصرف جامعه، 
افزایش داش���ته باش���د. جامعه از تولید موجود کش���ور، اس���تفاده کند؛ آن چه که 
زیادی هس���ت، صرف اعتالی کشور شود. امروز در کشور ما، این جوری نیست. 
مصرف ما به نسبت، از تولیدمان بیشتر است. این، کشور را به عقب می رساند. 
کند؛ در آیات ش���ریفة قرآن، بارها  ای���ن، ضررهای مهم اقتصادی ب���ر ما وارد می 
کید ش���ده، ای���ن به خاطر همین  راج���ع به پرهیز از اس���راف در امور اقتصادی، تأ
است. اس���راف، هم لطمة اقتصادی می زند، هم لطمة فرهنگی می زند. وقتی 
جامعه ای دچار بیماری اس���راف شد، از لحاظ فرهنگی هم بر روی او تأثیرهای 
منفی می گذارد. بنابراین، مس���ئله صرفه جویی و اجتناب از اس���راف، فقط یک 
مسئلة اقتصادی نیست؛ هم اقتصادی است، هم اجتماعی است؛ هم فرهنگی 

کند.4 کشور را تهدید می  است؛ آیندة 
گرایی و هوس رانی، عامل اصلی اسراف/ پولها بیشتر باید صرف انفاق  تجمل 
گون ش���خصی و خانوادگی، اس���راِف فردی صورت  و تولید ش���ود در مصارف گونا
گرایی ها، چش���م و هم چش���می ها، هوس���رانی افراد خانواده،  گیرد. تجمل  می 
م���رد خانواده، زن خانواده، ج���وان خانواده، چیزهای غی���رالزم خریدن، اینها از 
موارد اس���راف است. وسایل تجمالت، وس���ایل آرایش، مبلمان خانه، تزیینات 
کنیم؛ پولی  که ما ب���رای آنها پول صرف می  داخل خانه، اینها چیزهایی اس���ت 
گذاری شود؛ کشور را پیش ببرد؛ به  که می تواند در تولید، مصرف شود؛ سرمایه 
کنیم به  کند. ای���ن را ما صرف می  کند؛ ثروت عمومی کش���ور را زیاد  فق���را کمک 
این چیزهای ناش���ی شده از هوس، چشم و هم چشمی، آبروداری های خیالی. 
ج آن میهمانی،  مسافرت می روند؛ می آیند؛ میهمانی درست می کنند، گاهی خر
گیرند؛ عزا می  که رفته اند، بیش���تر اس���ت! - عروس���ی می  از مس���افرت مکه ای 
گیرند؛ هزینه ای که برای این میهمانی ها مصرف می کنند، هزینه های گزافی 
اس���ت؛ انواع غذاها! چرا؟ چه خبر اس���ت؟ در کش���ور ما هنوز هس���تند کسانی که 
از اّولی���ات هم محرومند. باید کمک کنیم کش���ور پیش ب���رود. نمی گوییم پول 
کار  گر انس���ان انفاق بکن���د، بهترین  کنید - البته ا را برداری���د بروی���د حتمًا انفاق 
که صرف این تجمالت می  گر انفاق هم نکنند، همین پولی  اس���ت - اما حّتی ا

کارخانجات، سهیم شوند و  کار بیندازند؛ در  ش���ود، در تولید، برای خودشان به 
کارها؛ میهمانی درست  کش���ور مفید است. ما به جای این  کنند؛ باز برای  تولید 
می کنیم؛ عزا درست می کنیم؛ هی رخت و بِر روزبه روز دگرگون، برای خودمان 
درست می کنیم. چرا؟ چه لزومی دارد؟ عقالی عالم، این کار را نمی کنند. این، 
فقط س���خن دین نیست. قرآن می فرماید: »و التسرفوا اّنه ال یحّب المسرفین«؛ 
»کل���وا و اش���ربوا و التس���رفوا«؛ بخورید؛ بیاش���امید؛ اما زیاده روی نکنی���د«. در آیة 
ش���ریفة دیگ���ر ]آمده اس���ت[: »کل���وا من ثم���ره اذا اثمر و ات���وا حّقه ی���وم حصاده و 
کنندگان را دوست نمی دارد.  التسرفوا اّنه الیحّب المسرفین«. خداوند، اسراف 
ما، بندگان خدا هس���تیم. اینها حرف دین اس���ت و روایات فراوانی در این زمینه 
کس���ی میوه ای را خورد و نیمی از میوه ماند؛ آن را  که  وجود دارد. در روایت دارد 
دور انداخت. امام ]علیه الّسالم[ به او نهیب زد که اسراف کردی؛ چرا انداختی؟ 
کنید؛ تا این حد! خرده های نان  در روایات ما هس���ت که از دانة خرما اس���تفاده 
را اس���تفاده کنی���د. آن وقت در هتل ها بعد از میهمان���ی ها،  هرچه که غذا ماند، 
به بهانه این که بهداشتی نیست، توی سطل آشغال بریزند! این، مناسب یک 

جامعة اسالمی است؟ این جوری می شود به عدالت رسید؟ 5

پى نوشت:
1.  دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه های شیراز، 14 اردیبهشت 1387.

2. دیدار با مردم شیراز، 11 اردیبهشت 1387.

3. پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1388.
4. در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا علیه السالم، 1 فروردین 1388.

5. همان.



55



56



57


