
انقالب اسالمی از ابتدای شکل گیری با سه ساحت کالن فرهنگ، سیاست و اقتصاد روبه رو 
و  مانده  ثابت  قدیم االیام  از  اسالمی  ایران  فرهنگ  عمیق  ریشه ی  درحالی که  است.  بوده 
کرده  تغییر   1357 سال  در  خمینی  امام  نهضت  پیروزی  از  پس  هم  سیاسی  حاکمیت 
است، آنچه تاکنون به شکلی جدی و عمیق همچنان دامن گیر انقالب اسالمی است، اقتصاد 
است. از آن جایی که هنوز نتوانسته ایم اقتصادی اسالمی را پی ریزی و از آن مهمتر پیاده 
و اجرا کنیم ناچار به مدل های موجود روی آورده ایم و سعی کرده ایم با شمایلی اسالمی تر 
جایگاه  دادن  نشان  برای  است  تالشی  می آید  ادامه  در  آن چه  کنیم.  استفاده  همان ها  از 
مردم، به عنوان اصلی ترین شاخص اجرایی اقتصاد در هرکدام از رویکردهای اتخاذ شده 
توسط دولت های سه گانه ی پس از جنگ و هم چنین بررسی  افق مطلوب اقتصاد از منظر 

انقالب اسالمی در نگاهی کوتاه.

اقتصاد مردمی

اولویت مغفول دولت ها
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می خواهیم نگاهی به مواضع و عملکرد کلی سه دولت بعد از جنگ در حوزه ی 
 اقتصاد داشته باشیم و نیم نگاهی هم به افق های آینده ی اقتصاد در بستر انقالب. 
و  اقتصاد است  از تحقیقات ده ساله ام در  این بحث، تحلیل و یک جمع بندی ای 

بحث هایی که با صاحب نظران این عرصه داشته ام. 

A اهتامم انقالب اسالمی به اقتصاد
داد،  انجام  پیروزی  از  بعد  که  کارهای جدی ای  اولین  از  یکی  اسالمی  انقالب 
عرصه ی سازندگی بود. سه چهار ماه بعد از پیروزی انقالب، امام خمینی فرمان 
راه اندازی جهادسازندگی را صادر کردند. این یعنی اینکه انقالب از اول به موضوع 
اقتصاد اهتمام داشت. اینکه القا می شود انقالب اسالمی حرفی و مدلی در 
اقتصاد نداشته و غافل بوده و حاال بعد از سه دهه یادش آمده که اقتصاد 
مهم است، حرف بی پشتوانه ای است. این جهادسازندگی آن چنان مستحکم 
کار کرد که امام خمینی سال 1367 فرمودند از میان دستاوردهایی که در انقالب 
ایجاد شد، من از جهادسازندگی خیلی خوشم می آید. حاال بحث ما جهادسازندگی 

نیست؛ ولی می خواهم بگویم نسبت انقالب و اقتصاد نسبت محکمی بوده است.

اقتصاد مردمی
اولویت مغفول دولت ها
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A سازندگی و پیرشفت در گرو فرهنگ و مردم
جنگ زده،  مناطق  بازسازی  ماجرای  در  و  حیاتشان  آخر  سال  در  خمینی  امام 
مانیفست اقتصادی شان را دادند. در پیامی که برای بازسازی به نخست وزیر دادند، 

سیاست های بازسازی را معین کردند. به تعابیر صریح ایشان دقت کنید: 

 مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگ ترین آفت یک جامعهی انقالبی است	

 استفاده از نیروهاي عظیم مردمي در بازسازي و سازندگي	

 بهادادن به مومنین انقالب خصوصاً جبهه رفته ها	

 توسعه ی حضور مردم در کشاورزي و صنعت و تجارت	

 شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاصِّ متمّکن و 	
مرّفه و بسط آن به توده هاي مردم و جامعه

شما ببینید؛ در یک پیام، امام خمینی هم به بعد فرهنگی اقتصاد توجه داده اند، و 
هم سه مرتبه بر حضور مردم در توسعه و سازندگی اصرار کرده اند، هم به استفاده از 

نیروهای انقالبی اشاره کرده اند. 

A نسبت دولت سازندگی با توصیه های امام
بعد از جنگ و بعد از امام خمینی، در دولتی که با شعار سازندگی روی کار 
با  حتی  و  شد  گرفته  نادیده  امام  توصیه های  این  تمام  گفت  می توان  آمد، 
برخی از آنها مقابله شد. این گزاره ی آقای هاشمی معروف است که در سال 69 
گفت باید مانور تجمل بدهیم. مغازه ها باید تا سقف از کاال پر باشد، چه ایرانی، چه 

خارجی. و حتی خطاب به مؤمنین گفت این جلمبربازی ها را کنار بگذارید. 
به جهادی ها گفت وقت شعار گذشته  آقای هاشمی به بچه جبهه ای ها و خصوصاً 
است. کار سازندگی و توسعه، یک کار تخصصی است و بچه بازی نیست. در دولت 
سازندگی، سازماِن پشتیبانِی مهندسِی جنِگ جهادسازندگی )معروف به پ.م.ج.ج(، 
که از زمان جنگ باقی مانده بود و بزرگ ترین نهاد انقالبی فعال در عرصه ی مهندسی 
ابعاد  باشد- منحل شد. سایر  دولت  بازوی سازندگی  بود -که می توانست  و عمران 
باقیمانده ی  اصالحات،  دولت  در  باالخره  اینکه  تا  رفت  انزوا  به  هم  جهادسازندگی 

وزارت جهادسازندگی هم منحل و در وزارت کشاورزی ادغام شد. 
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A مهمرتین سیاست های اقتصادی دوران سازندگی

1(بازار در یِد قدرت رسمایه دارها
از نظر برنامه اقتصادی، دولت سازندگی یکی از نسخه های اقتصاد لیبرال را به 
کار گرفت که مدل »اقتصاد مختلط« است.  خود آقای هاشمی این تعبیر را به 
اکانومی1  میکسد  یا  مختلط  اقتصاد  من،  دولت  اقتصاد  »مدل  گفت  و  آورد  زبان 
است«. این مدْل مدِل کینز است و در آمریکا و انگلیس حاکم بود. سیاست های 
معروف »تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی« ناشی از همین مدل است که برای 
کشورهای جهان سوم به شّدت نسخه شده بود و توسط بانک جهانی دیکته می شد. 
بانک جهانی ابزارش وام است، وقتی می خواست به کشورهای جهان سوم 
وام بدهد، می گفت باید این نسخه را پیاده کنید تا وام بدهم. معامله ای بود 
که بانک جهانی با دولت ها می کرد. در این نسخه ها چه بود؟ یکی از بحث های مهم، 
آزادسازی بود. انواع آزادسازی ها. مقررات اقتصادی کاهش یابد. کوپن حذف شود. 
قیمت ها آزاد و واقعی شود. موانعی که برای کنترل واردات و صادرات گذاشته اند 
خودروساز  چون خودش  نمی کنم  وارد  خودرو  گفته  دولتی  اینکه  شود.  برداشته 
است، باید برداشته شود. حاال اینکه این توصیه ها چقدر اجرا شد جای بحث است. 
در این نسخه، دولت باید اقتصاد را به بازار آزاد واگذار کند و خودش صرفًا 
تأمین یک سری زیرساخت ها و نیازهای اولیه و ضروری مردم مثل آموزش 
را انجام بدهد. بگذارد بازار خودش تصمیم بگیرد که چه بکند و سردمداِر 
سرمایه گذاران  صرفًا  یعنی  هستند.  سهام دارها  و  سرمایه دارها  هم  بازار 

تعیین کنند که فضای اقتصاد کشور به چه سمتی برود. 

2( بی توجهی به کشاورزی و پرداخنت به صنایِع رسمایه بر 
در بخش زیرساخت ها یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت آقای هاشمی، احداث 
سد و جاده و بندر و ... بود. باالخره کشور جنگ زده بود. در این بخش هزینه های 
زیادی شد. مخارج دولت عمدتاً مربوط به این بخش بود. البته اینکه واقعاً چقدر 
در این دولت زیرساخت ایجاد شد و با آن هزینه ها همین قدر زیرساخت می شد 
ایجاد کرد که ایجاد شد یا بیشتر از این ها می شد کار کرد، یک بحث دیگری است.
روی دیگر این نسخه این بود که کشاورزی جواب نمی دهد. باید سراغ 
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صنعت رفت. آن هم صنایع بزرگ و سرمایه بر که اشتغال آن ها کم است. 
خودرو  مثل  مونتاژ  صنایع  باالست.  آنها  در  وابستگی  که  مونتاژ  یا صنایع  و 
بحث  صنایع،  این  ایجاد  هدف  مس.  آلومینیوم،  فوالد،  مثل  زیربنایی  صنایع  و 
اولیه  خاِم  مواد  به  را  طبیعی  مواد  صنایع سرمایه بر،  چون  نبود.  خودکفایی 
تبدیل می کند. همین. مثاًل نفت را به ماده بعدی تبدیل می کند. اتیلن را 
تبدیل به پلی اتیلن می کند و آن را به دنیا صادر می کند. خودکفایی نیست. 
تبدیل  و  درآمد  یا معدن  داخل چاه  از  مواد خام  رفتیم.  یک مرحله جلوتر  صرفاً 
شد به مواد اولیه ی قابل فروش و صادرات. به قول معروف، خام فروشی. به تعبیر 
تبدیالت  دنیا.  به  بهتر  فروش  برای  می کند  بسته بندی  را  طبیعی  مواد  ظریف تر، 

بعدی را انجام نمی دهد. 
ما تا امروز در پتروشیمی، هنوز داریم مواد اولیه و خوراک پایه به دنیا 
می فروشیم و از آن طرف، عروسک و محصوالت پالستیکی از چین و کره 
و ... وارد می کنیم. درحالی که خودمان منابع آن را داده ایم به اینها. مواد 

اولیه را به آنها می فروشیم و محصوالتش را از همان ها می خریم! 

3(ترویج مرصف گرایی برای پیرشفت اقتصاد
نسخه ی دیگری که در دولت سازندگی دنبال شد، نسخه ی »دولت رفاه« 
بود که آن هم از شقوق اقتصاد لیبرال است. در سیاست های رفاه، باب شد که به 
کارمندان دولت به شدت برسند. حقوق و مزایا و بن و حواله و ... به آن ها بدهند. این 
تحریک  را  باید مصرف  است.  توسعه  لوکوموتیو  دیدگاه می گوید مصرف، 
بن  کند.  را مصرفی تر  باید مردم  اقتصاد، متحول شود. پس دولت  تا  کرد 
و حواله کاالهای مصرفی مثل کت وشلوار و سایر موارد به مردم داده شود. هر جا 
رکود است و مردم خرید نمی کنند به مردم پول بدهیم تا بخرند. بخش بزرگی از 
زیرساخت ها هم در راستای گسترش مصرف بود. بندر و منطقه آزاد احداث می شد 
تا واردات راحت تر شود. احداث بندر بدون وجود کارخانه، معنایش توسعه واردات 
است دیگر! با اینکه شعارش توسعه ی صادرات بود. سوال اینجاست که صادرات کدام 
کاالی تولیدی؟! احداث بندر قبل از احداث کارخانه، به واردات منتهی می شود. من 
یادم است که آن سالها رایج شده بود از کیش کاال بیاورند و در شهرها بفروشند. 
هم هزینه ی هواپیما درمی آمد و هم دو برابر سود داشت. این زیرساخت ها درواقع 

به گسترش مصرف منجر شد. 
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A تداوم سیاست های اقتصادی دولت سازندگی در دوران اصالحات
روی دولت آقای خاتمی بحث مجزایی نمی شود کرد. چون مواضع و سیاستهای 
اقتصادی آن، همان راه دولت قبل بود. جبهه ی مشارکت تصریح داشت که ما 
نداریم و دغدغه مان در سیاست و فرهنگ  اقتصاد، حرفی و نسخه ای  در 
اقتصاد  که  بود  هاشمی  آقای  و  خاتمی  آقای  بین  معامله ای  درواقع  است. 
دست آقای هاشمی و کارگزاران باشد و مابقی عرصه ها دست آقای خاتمی و 
اصالحات. بنابراین سیاست هاِی ]اقتصادی[ دولت سازندگی تا اواخر دولت 

اصالحات ادامه پیدا کرد.
البته کسانی بودند که در دولت اصالحات می خواستند تغییرات اقتصادی ایجاد 
کنند اما موفق نشدند. اقتصاددان معروف، مرحوم دکتر حسین عظیمی یکی از اینها 
بود که با اقتصاد لیبرال مشکل داشت و تفکراتش به سمت اقتصاد توسعه و توجه 
در  ایشان در مقطعی حدود سال 81،  بود.  متمایل  اجتماعی،  و  فرهنگی  ابعاد  به 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک پست مهم گرفت. همان موقع، آدم های اقتصادی 
جناح کارگزاران به آقای خاتمی خرده گرفتند که نباید این طور بشود و چرا فردی 
از جناح های فکری دیگر سرکار آوردی؟ به هر حال، فرمان برنامه ریزی یک دوره 
کوتاه، دست ایشان و هم فکرانش افتاد. همین ها برنامه ی »ساماندهی اقتصادی« را 
نوشتند که مورد توجه رهبری قرار گرفت و گفتند همین برنامه را اجرا کنید. بعالوه 
مرحوم دکتر عظیمی، به ابتکار خودش، روال جدیدی را در تدوین برنامه  ی توسعه 

شروع کرد. 
یکی دو سال مانده بود به زمان تصویب برنامه چهارم توسعه. تفکر ایشان این بود 
که برنامه ریزی در اتاق دربسته انجام نمی شود و اینکه 5 نفر اقتصادخوانده در تهران 
بنشینند و برنامه ی مملکت را بنویسند شوخی است. چه کار کرد؟  فراخوان زد در 
بین مؤسسات مطالعاتی و پژوهشکده ها تا برای نوشتن برنامه چهارم به کمک بیایند. 
فاز اول این بود که مبانی برنامه چهارم نوشته شود. موضوعات متنوعی در چهل 

محور و در ابعاد مختلف اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، سیاسی و دینی تعیین شد. 
مرکز  در  ما  کردم.  شروع  ایشان  با  را  حرفه ای ام  تحقیقاتی  پروژه ی  اولین  بنده 
مطالعات مان در دانشگاه شریف، روی توسعه ی صنعتی کار می کردیم. رفتیم و محور 
سیاست گذاری صنعتی را از ایشان گرفتیم. جالب آنکه ما جوان ترین نیروهای این 
کار بودیم و وقتی به جلسات جمعی این طرح وارد می شدیم همه با تعجب نگاه مان 

می کردند. 
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و مرحوم  نوشته شد  به صورت مشارکت جمعی  برنامه ی چهارم  مبانی 
عظیمی بناداشت سال بعد، خود برنامه را هم با همین روال بنویسد، که 
متأسفانه سکته زد و فوت کرد. بعد از ایشان، تیم دکتر نیلی و همفکرانش 
را آوردند و مبانی برنامه چهارم را مجدداً دادند به اینها نوشتند. یعنی چند هزار 
صفحه تحقیقاتی را که چهل مرکز مطالعاتی آن هم با نظرخواهی از انبوهی 
از کارشناسان و صاحب نظران انجام داده بودند، نادیده گرفتند و گروه چند 
نفره ای نشستند و با تفکرات بسته ی خودشان، مبانی برنامه چهارم توسعه 
را نوشتند. ماحصلش همان کتاب معروفی شد که خیلی سروصدا ایجاد کرد. خود 
سازمان مدیریت به خاطر حرف های تند آنها، ابتدا روی چاپ بعدی کتاب مهر زد 
که این کتاب، نظریات سازمان برنامه نیست ولی مسئله حل نشد و آخرش کتاب 
را جمع کرده و خمیر کردند. در این کتاب گفته شده بود همه چیز تابع اقتصاد 
است. سیاست باید تابع اقتصاد باشد. باید ما مسئله مان را با اسرائیل یک بار برای 

همیشه حل کنیم تا اقتصادمان روبه راه شود. 
بدین ترتیب در دولت آقای خاتمی، رویکرد جدیدی در اقتصاد، شکل نگرفت و 

یا به سرانجام نرسید و همان مسیر قبل تکرار شد. 

A !یکی دو نسل باید فدا شود
باید بررسی کنیم اثرات این نسخه ی اقتصاد لیبرالی که شانزده سال مطلقاً حاکم 
بود و در دولت عدالت هم همچنان زنده مانْد چه بوده است؟ من خودم حادثه ی 
شورش مشهد در سال 72 را از نزدیک شاهد بودم. در چند شهر دیگر این قضیه 
رخ داد. همان سالی که تورم به 48 درصد رسید. متفکران این ها همان موقع 
که این قضایا رخ داد، آمدند در دانشگاه ها و حتی در دانشگاه امام صادق)علیه السالم( 
با  است!  طبیعی  شورْش  می کنیم  دنبال  ما  که  مدلی  در  گفتند  صریحًا  و 
نمودار هم توضیح می دادند که ما در ابتدای سیر توسعه هستیم. در این 
و  فرودگاه  و  احداث جاده و سد  دائم سرمایه گذاری و هزینه است،  مرحله چون 
غیره، چندسالی وضع مردم بدتر می شود. یکی دو نسل فدا می شوند و بعد 
ناگهان اقتصاد شکوفا خواهد شد! البته عقالی اینها می خواستند مثاًل مدیریت 
کنند. سیاست های رفاه ناظر به همین است که بیاییم کسانی که از گرسنگی در 
حال مرگ هستند به این ها غذای کوپنی بدهیم. همین بحث هایی که امروز در 



اقتصاد مردمی، اولویت مغفول دولت ها

7

امریکا شاهدش هستیم! اگر عده ای بیکار و بی خانمان و مقروض و گرسنه هستند، 
حداقل از گرسنگی نمیرند و غذای گرم دریافت کنند. حاال باید از این آقایان سؤال 
کرد که بعد از 16 و بلکه 24 سال پیاده سازی حرف های شما، بفرمایید اقتصاد شکوفا 

شد یا خیر؟ یا هنوز هم باید نسل هایی فدا شوند؟ 

A  مثره ی سیاست های کوتاه مدِت اقتصاد لیربالی
که  است  آن  آزاد،  بازار  اقتصاد  همان  یا  لیبرال  اقتصاد  بارز  ویژگی های  از  یکی 
به کوتاه مدت می پردازد. اصاًل شعارش این است که در بلندمدت ما همه مرده ایم! 
پس برای کوتاه مدت برنامه ریزی کنیم. مدیریت مقطعی و بحرانی برای همین االن. 
برنامه ها کوتاه مدت، سریع و ضربتی است. شواهد این نوع تصمیم گیری اقتصادی را 
ببینید. مثل طرح ضربتی  از جنگ می توانید  بعد  از دولت های سه گانه  در هر یک 

اشتغال، طرح احداث خط اتیلن غرب، طرح بنگاه های زودبازده. 
در لحظه تصمیم گرفتند که طرح خط لوله اتیلن غرب اجرا شود. در هفت 
دربه در  نفت  وزارت  در  ما  میلیارد دالر سرمایه گذاری شود.  استان، هشت 
بودیم که معلوم شود دالیل کارشناسی  دنبال یک متنی، گزارشی، چیزی 
یک چنین طرحی چه بوده است؟ پیدا نشد. گفتند کارشناسی نشده است. بلکه 
وزیر نفت در دولت اصالحات با چند نفر از استانداران و نمایندگان غرب کشور، به 
تصمیم رسیدند که این طرح پیاده شود. هشت میلیارد دالر خرج شود تا خط لوله 
اتیلن غرب در هفت استان ایجاد شود! علت تأکید روی این دو واژه این است که هم 
رقم باالست هم منطقه ی وسیعی را تحت پوشش دارد. یعنی این طرح، اقتصاد چند 
استان را می تواند به هم بریزد. به دنبال این طرح، طرح اتیلن شرق هم در دولت 
کارشناسی اش  گزارش  صفحه ای  صد  جزوه  یک  فقط  که  شد  تصویب  احمدی نژاد 
بود. آن را مطالعه کردم. در هشتاد صفحه اولش، همه دالیل کارشناسان این بود که 
اقتصادی و موجه نیست. منطقه آب ندارد، بندر ندارد، بردن  این طرح عملیاتی و 
گاز سخت است و ... . در چند صفحه آخر، نتیجه می گرفت که نظر کارشناسان این 
است که نمی شود، اما چون استانداران محترم و نمایندگان مردم شریف فالن جا و 
بهمان جا به آقای معاون وزیر که رئیس پتروشیمی است اصرار می کنند که پتروشیمی  
می خواهیم، این طرح با مالحظاتی انجام شود! این هم آخر و عاقبت کار تخصصی! 
شعاری که مقابل بچه های جبهه دادند این بود که این کارها تخصصی است شما به 

خانه هایتان بروید و این ها کار ماست. این هم نهایت کار کارشناسی شان بود! 
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A ضعف های پیاده شدِن سیاستهاِی اقتصاِد لیربال

1(کم رنگی فرهنِگ اقتصادی و تولید فناوری
عدالت، تبعیض و شکاف طبقاتی برای این ها هیچ وقت مهم نبوده است. هرچند 
آقای هاشمی همیشه با آمار و ارقام و ضریب جینی و اینها بحث می کرد که نشان 
دهد ما به شکاف طبقاتی توجه داریم. از طرف دیگر، فناوری و فرهنگ، واژه هایی 
اقتصاد  به  فرهنگ  از یک طرف می گویند  ندارد.  اینها سهمی  تفکر  در  که  است 
است-  آورده  بار  به  افتضاحی  چه  صداسیما  در  تبلیغات  -می بینید  ندارد  دخلی 
این  نگاه شان  می خریم.  فناوری  می دهیم  را  نفت  پول  می گویند  دیگر  از طرف 
است که می شود فناوری را خرید. درحالی که اولین مفهومی که در رشته 
مدیریت فناوری به شما یاد می دهند این است که فناوری چیزی نیست که 
قابل خرید و فروش باشد. آنچه شما می خرید ماشین آالت و یا حتی نقشه 
و طرح مهندسی است و نه فناوری. ماشینی که بلد نباشی با آن کارکنی، 
تعمیر کنی و ارتقایش بدهی، فناوری نیست. پیچ و مهره ی ماشین بشکند، 
دالری،  هزار  چند  حقوق  با  بیاید  صداکنی  را  فناوری  صاحب  همان  باید 

تکنسین شرکت ایران خودروی شما باشد و تعمیرکار خط تولید شود.

 2(ذبح شدن کشاورزی به پای طرح های غیرموجه
عرصه ی دیگر، روستا و کشاورزی است. بعد از جنگ، روستا برای مدیران کشور 
از جنگ  بعد  عمدتاً  و  انقالب  از  بعد  مردمش  و  روستا  هزار  بی هویت شد. شش 
بی هویت و خالی از سکنه شدند. چون در تئوری این ها کشاورزی مهم و مبنا 
نیست. می گویند پرتقال و سیب که چیز مهمی نیست که وقت مان را تلف 
کنیم! با پول نفت از دنیا می خریم. روستاها رها شد. دقیقًا عکس اتفاقی 
که در دهه ی شصت داشت می افتاد و جهادسازندگی داشت تحول واقعی در 
بیست-سی  گاه  که  دستاوردهایی  روستایی  توسعه ی  در  می کرد.  ایجاد  روستاها 
ساله به دست می آید را در عرض چند سال تجربه کرده بودیم. جهادسازندگی به 
روستاهایی رفت و آبادشان کرد که اصاًل قبلش در نقشه ی تقسیمات کشور نبودند. 
می گویند از فالن جا داشتیم رد می شدیم می دیدیم از پشت کوه دودی بلند است. 
آنجا  نداشت، کسی  به یک روستا که چون جاده  و می رسیدیم  دنبال می کردیم 
نرفته بود و از وجود چنین روستایی اطالع نداشت. آن وقت روستا را در نقشه ثبت 
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. جهادسازندگی چنین دستاوردهایی   ... و  برایش جاده می کشیدیم  و  می کردیم 
داشت که امروز در دانشگاه پرینستون آمریکا، یک دانشجوی دکترا دارد 
روی جهادسازندگی ایران پایان نامه می نویسد که ببیند سی سال پیش در 

ایران چه اتفاقی افتاده است!
ولی در مدل این آقایان، روستاها مهم نیستند. روستا حداکثر می تواند به خوابگاه 
کارگران شهری تبدیل شود. مردم بروند شهر کار کنند و شب ها در روستا بخوابند. 
تعدادی هم گاو و گوسفند داشته باشند که خالی از لطف نباشد! البته آن هم بعد 
از ورود دامداری های صنعتی، دیگر بی معنی است و باید جمع شود و به جایش 

مغازه ی قصابی و لبنیات فروشی در روستا بزنیم! 
و غیرموجه  و بی خاصیت  انبوه طرح های هنگفت  بگذارید در کنار  را شما  این 
که به اسم توسعه و سازندگی در شهرها ایجاد کردند. یکبار شنیدم 27 فرودگاه 
غیراقتصادی و متروک در ایران داریم. در هر شهری که نماینده ی سمجی داشته 
و خواسته چیزی از دولت بگیرد، گفتند باشد یک فرودگاه هم برای شما می زنیم. 
فرودگاه  دارد  فاصله  استان  تا مرکز  اصاًل شهری که دو ساعت  اینکه  به  بی توجه 
نمی خواهد. بررسی کنید ببینید چقدر شهرک صنعتی در ایران احداث شده که 
خالی است و کارخانه ای ندارد. یک شهرک صنعتی را در جنوب خراسان دیدم که 
در آن خیارکاری می کردند! همه ی این ها به اسم سازندگی ایجاد شد. اما دریغ از 
توسعه ی روستایی. این طوری است که االن باید شاهد باشیم 18 میلیون هکتار 
زمین مستعِدّ کشت داریم که در آن کشت نمی شود و رها مانده است. اگر 
بزرگترین  به  بدهند، چرا  توسعه  را  اینها می خواستند زیرساخت ها  واقعًا 

زیرساخت کشاورزی که احیای اراضی باشد نپرداختند؟
اگر  از مسیر کشاورزی می گذرد.  واقعی  استقالل  گفته اند  امام خمینی 
شما در کشاورزی توانستید استقالل واقعی را ایجاد کنید، در عرصه های 
دیگر هم می توانید. باز در صحبت های شان دارند که این کشور قدرت تولید غذا 
امام از بحث  بعضی معتقدند انقالب  برای سیصد میلیون جمعیت را دارد! اساساً 
نیامدند و وارد صحنه  امام کوتاه  اصالحات ارضی شاه شروع شد. آن جا بود که 

شدند.
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3(نگاه مرصفی و غیرتولیدی به مردم
عرصه ی دیگر حضور مردم است. در نگاه اقتصاد سرمایه داری، برعکس نگاه امام، 
»ما  فرمودند:   58 خرداد   28 امام  هستند.  مصرف کننده  صرفاً  و  هیچ کاره  مردم 
امام،  این صحبت  آبادانی کشور«.  برای  دست مان را دراز می کنیم به سوی ملت 
درواقع یکی از ارکان تئوریک الگوی اقتصادی انقالب است. باید برای فهم و تبیین 
آن، چندین کتاب و پایان نامه ی دکترا انجام شود. »ما دست مان را دراز می کنیم 
به سوی ملت« به زبان عامه فهم امام ساده بیان شده، اما به لحاظ تئوریک، معنای 
عمیقی دارد. یعنی دولت باید »متوسل به مردم« شود که بیایید و اصاًل آبادانی 
مردم«  »مشارکت  از  که  لیبرال ها  حرف های  مثل  نه  بگیرد.  انجام  شما  به دست 
صحبت می کنند ولی منظورشان این است که مثاًل در طرح های زیربنایی، مردم 30 
درصد هزینه را بیاورند و اوراق مشارکت بخرند. خب بعد که مردم پول گذاشتند 
چه بکنند؟ هیچ، منتظر باشند تا دولت طرح را اجرا کند و دست آخر یک سودی 
هم به حساب بانکی مردم بریزد. نخیر! اگر راست می گویند بیایند مثاًل این طرح 
راه آهن شرق را که بیست سال است سه دولت در آن گیر کرده اند و نتوانسته اند آن 
را به فرجام برسانند، بسپارند دست مردم. این طرح االن گرفتار دور باطل دولتی ها 
محرومیت  دلیل  را  راه آهن  نداشتن  منطقه،  مسئوالن  طرف،  یک  از  است.  شده 
می دانند و منتظرند تا مرکز برای شان راه آهن بکشد و از طرف دیگر، وزارت راه هم 
می گوید چون منطقه توسعه نیافته است و اقتصاد چندانی ندارد و مثاًل معادن راه 
نیفتاده، صرف نمی کند آنجا راه آهن بکشیم! این را من خودم در تحقیقاتم، از زبان 
دو طرف شنیده ام. درحالی که می شد از مردم بومی منطقه خواست که خودشان 
یک شرکت بزرگ سهامی عام بزنند و این بشود متولی توسعه و حتی بهره برداری 
از راه آهن شرق کشور. دولت هم نظارت و هدایت کند. کدام مردم؟! همان مردمی 
که در جنگ توانستند ظرف 2 ماه، با راهبری جهادسازندگی، 20-30  هزار سنگر 
فلزی برای عملیات فاو فراهم کنند. این مردم امروز نمی توانند هزار کیلومتر ریل 

بکشند؟ آن هم مثل سنگر، فلزی است دیگر! 
این نگاه نبوده که مردم خودشان می توانند اداره کنند، توسعه بدهند و بسازند. شعار 
خصوصی سازی هم به شدت به انحراف کشیده شد. شنیده اید که به کنایه می گویند 
به  وابسته  ایجاد یک بخش خصوصی  بله، همین طور شد.  »خصولتی سازی«. 
دولت و بلکه مال دولت! کارخانه هایی که کل مایملکش و مدیرانش دولتی 
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بودند، به همان مدیرها گفتند بیایید کارخانه را بخرید. خب معلوم است چه 
فسادی به راه می افتد. مثاًل کارخانه ای که 120 میلیارد می ارزید، با 4 میلیارد 
بدهی های  که  میلیارد   50 مثاًل  می کردند.  ماستمالی  را  بقیه  و  می خریدند 
شرکت است، 40 میلیارد که ساختمان است، 20 میلیارد که قسط خواهیم 
داد. فعاًل همین 4 میلیارد را دولت بگیرد و کارخانه را تحویل دهد. اتفاقی 
که می افتد، چند سال بعد زمین کارخانه فروخته می شود، کارکنان اخراج 
می شوند، ماشین ها را هم به اوراقی می دهند و یک سود کالن و خداحافظ. 
رانت های متعدد و فرهنگ اشرافی گری و بدهی های سنگین و اقتصاد نابسامان، 

خروجی های این مدل اقتصادی بوده است. 

A دانشگاه در انحصار مرّوجین اقتصاد رسمایه داری
اراده  رئیس جمهور و دولت مردان  نبوده که صرفاً  این طور  را دقت کنید که  این 
و  اقتصاد  دانشکده های  بلکه  درآید.  این وضع  به  اقتصاد  تا  بدهند  و دستور  کنند 
دانشکده های  در  سال ها  داشته اند.  وضع  این  در  نقشی جدی  هم  پژوهشی  مراکز 
اقتصاد و مدیریت، اجازه نمی دادند دیدگاهی غیر از سرمایه داری تدریس یا حتی 
سطح  در  کند  پیدا  مجال  متعارض  دیدگاه  که  این  به  برسد  چه  بشود.  پژوهش 
آوردند؟  بالیی سرش  مرحوم دکتر عظیمی، چه  شود.  مطرح  سیاست گذاری 
ممنوع کرده بودند در دانشگاه های دولتی تدریس کند. آخرش به زور در 
دانشگاه آزاد راهش دادند. برای اینکه عظیمی را بشناسید بگویم پروفسور 
و  کرده  تدریس  و  خوانده  اقتصاد  ژاپن  در  سال  چهل  که  نقی زاده  محمد 
اولین استاد خارجی در ژاپن است که بخاطر تحقیقاتش، مدال امپراطوری 
ژاپن را گرفته، تا حاال چندین بار به من گفته: مکتب اقتصادی من، حسین 

عظیمی است. من خودم را پیرو او می دانم. 
طرفداران متعصب اقتصاد سرمایه داری، همین قدر هم آزاداندیشی نداشتند که 
اجازه دهند کسی در دانشگاه، ضد خودشان فکر کند و جلوی پیشرفت خیلی از 
تفکرات را در نظام آموزش و پژوهش گرفتند. همین فضا بوده که اثر مخربش را 
گذاشته و در ذهن و فکر مدیران دولت ها نفوذ کرده و تصور کرده اند که دیدگاه های 
سرمایه داری و سیاست ها و نسخه هایش، وحی منزل است و هیچ دیدگاه معارض 

دیگری درمقابلش نیست. 
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این باره  در  داشتم  تحقیقی  پیش  سال  دو  طی  بگویم.  برایتان  را  خاطره ای 
بین  در  خودشان  را  اولیه  مواد  پالستیک،  صنعت  تولیدکنندگان  تعاونی های  که 
واحدهای تولیدی توزیع کنند و واسطه گری داللها حذف شود. مواد اولیه -که یا 
تولید داخل است یا وارداتی- در فرایندی به دست دالل ها می رسد و آن ها انبار 
می کنند و گرانتر به تولیدکنندگان پالستیک می فروشند. از آن طرف، حدود 20 
تعاونی توزیعی بزرگ در ایران داریم که نماینده ی تولیدکنندگان پالستیک هستند 
به صورت  و  ارزان  قیمت  به  را  مواداولیه  که  بوده  همین  ایجادشان  علت  اساساً  و 
مدیریت شده، به دست تولیدکننده برسانند. ما با کمک شرکت ملی پتروشیمی، 
اتحادیه ی کشوری تعاونی های پالستیک را زدیم و  15 تعاونی را جمع کردیم و 
بردیم در بورس کاالی پتروشیمی تا متولی توزیع مواداولیه شود. مبنای ساده اش 
هم این است که تعاونی این مواد را بین تولیدکننده ها با 4 درصد کارمزد توزیع 
کند نه آنکه دالل با 40 درصد سود به آن ها بفروشد. اول می گفتند قواعد بورس 
اجازه نمی دهد تعاونی ها بیایند! بعد که سماجت کردیم، گفتند هر چه فالن مرکز 
در وزارت اقتصاد گفت. رفتیم آنجا و با یک آقای دکتری که اقتصاد هم خوانده 
بود بحث کردیم. طرف گفت شما می خواهید که ما به تعاونی ها در توزیع مواد، 
انحصار بدهیم؟! یعنی اصاًل این آقا نمی داند معنای انحصار و تعاونی چیست. در 
اینجا انحصار معنا ندارد. تعاوني هایی که ما بحثش را می کردیم، نماینده ی ده هزار 
واحد تولیدي هستند. وقتی تعاونی بیاید در بورس، انگار همه ی آن ده هزار واحد 
آمده اند یکجا مواد بخرند. این انحصار است؟! من گفتم مدل شما اسمش بازار آزاد 
است و در این مدل، اتفاقاً انحصار را به دالل داده اید! چه کسي »آزاد« است؟ کسي 
که پول نقد در جیبش دارد، انبار دارد، شبکه ی توزیع دستش است، این فرد آزاد 
است که همان دالل باشد. آیا تولیدکننده هم آزاد است؟ در اقتصاد سرمایه داری، 
تولیدکننده، رعیِت دالل است! چه در بخش کشاورزي و چه صنعت. ببینید تفکرات 

رسوخ کرده، حتي در دولت های بعدي که با شعار عدالت آمدند هم زنده ماند. 

A  سیاست های مقطعِی اقتصاد در دولت عدالتگرا
و اما مدل اقتصادی آقای احمدی نژاد. شعار ایشان عدالت بود و حذف اشرافیت. 
شعار خوبي بود. عدالت را هم این طور تعریف کردند که مثاًل 80 درصد وام های 
بانکی، در اختیار شرکت های بزرگ و افراد متمول است و من می خواهم آن را به 
دست توده های مردم برسانم. عدالت تبدیل شد به تزریق پول. یعنی ما پول را به 
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هر بهانه ای به دست مردم برسانیم. شاهد بودم یک شخص روحانی، نامه زده بود 
به رییس جمهور که داریم مسجدي در فالن روستا می سازیم کمک کنید. پاسخ 
آمد که هماهنگ کردیم بروید از فالن بانک، مبلغ پانصد هزار تومان برای خود وام 

قرض الحسنه بگیرید. خب طرف با این وام چکار می خواست بکند؟ 
رفقای  از  یکی  بود،  افتاده  راه  زودبازده  بنگاه های  طرح  که  ایشان  دولت  اوایل 
کارمندم که ساکن تهران بود زنگ زد که بیا برویم در والیت، گاوداري بزنیم! گفتم 
من که دانشجوي دکترا هستم احتماالً وقت نکنم بروم در گاوداری کار کنم! گفت 
بانک  میبریم  بلکه یک طرح صوری  گاودار شویم.  برویم  نیست  این  که  منظورم 
به صورت  بعد هم  تهران خانه می خریم.  در  پولش  با  بعد  را می گیریم.  وامش  و 
قسطي، پول دولت را برمي گردانیم. گفتم برای تأیید طرح، از کجا گاو بیاوریم؟! 
گفت عمویم در والیت، گاوداری دارد. قرار گذاشتم روزي که بازرس بانک می آید، 
گاوداری اش را بدهد دست ما که نشان بازرس بدهیم. حاال ما که نرفتیم در این 
بساط. خیلی ها رفتند و وام ها را گرفتند و به کار دیگر زدند. در همین تهران، وام 
10 و 20 میلیونی برای خرید ون تاکسی می دادند. کلی کارمندان دولت رفتند وام 

را گرفتند و ون را فروختند. 
فکری  بي پشتوانه ی  و  مقطعي  نباید  اقتصادي  سیاست های  می فرمایند  رهبری 
باشد. یعنی باید بسنجیم که چگونه اثراتش را می گذارد و آیا در همه جاي کشور 
به یک شیوه پیاده مي شود؟ یکي از اثرات تزریق پول، تنبل شدن روستاییان شد. 
از طرف دیگر، نرخ کارگر براي  از یک طرف جوان ها بیکارند و  االن در روستاها 
کار  به  چندانی  نیاز  و  می گیرند  را  یارانه  ماهانه،  زیرا  باالست.  محصول  برداشت 
ندارند. این طوری دیگر باید تخم مرغ را هم از شهر بیاوریم و در روستا عرضه کنیم! 

گوشت مرغ و گوسفند که جاِی خود! 
دست  به  مستقیمًا  باید  را  پول  این  که  بود  این  احمدي نژاد  آقاي  نگاه 
پیرزن روستایی برساند، اما این نبود که مردم خودشان می توانند سازندگی 
این دولت هم مثل گذشته، عاملیت توسعه همچنان دست  لذا در  کنند. 
دولت ماند و مردم وارد صحنه ی سازندگی نشدند. در وزارت صنایع گفتند 
می خواهیم بصورت ضربتی، 800 طرح صنعتی در استان ها ایجاد کنیم. گفتیم کار 
را بدهید دست تشکل های صنعتی )مثل انجمن های صنعتی و اتحادیه های تولیدی 
و ...(، که در همه ی استان ها هستند. خودشان تشخیص بدهند چه طرح هایی در 
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بپذیرند. گفتند فرصت  را هم خودشان  منطقه شان جواب می دهد و مسئولیتش 
نداریم معّطل تشکل ها شویم. می خواهیم ضربتی انجام شود. بعدش هم کارشناسان 
وزارتخانه نشستند طرح اقتصادی تهیه کنند و وام بانکی توزیع کنند و متقاضی از 
این طرف و آن طرف پیدا کنند. درحالی که این ها در توان و تشخیص دولت نیست 

و باید تشکل ها نقش می داشتند. آخرش هم این طرح به نتیجه نرسید. 
از آن طرف، االن مردم بخاطر وام های انبوهی که دولت داده، به شدت به بانک ها 
بدهکارند. بسیاری از وام ها بی محل بودند، چون درآمد متقاضی محدود بود. گرفت 

و رفت خانه و ماشین و جهیزیه خرید و حاال نمی تواند پس بدهد.

A  رفع مقطعی مشکالت ساختار بروکراتیک
ساختاری  اصالح  وارد  اصاًل  احمدی نژاد  آقای  که  بود  این  دیگر  مشکل 
دستگاه ها و ادارات نشد. ایشان هر جا می دید برای اجرای سیاست هایش، 
موازی  ستاد  یک  فی الفور  می کند،  مقاومت  و  نمی کشد  موجود  دستگاه 
می زد و بودجه و اختیارات سنگین را می داد دست این ستاد با چند نفر 
با رفتن ایشان همه این ستادها هم جمع شود  کارمند. ولی ممکن است 
با  داشت  مجال  و  می توانست  که  تاحدی  چرا  اول.  روز  به  برگردیم  دوباره  و 

ساختارها درنیفتاد؟ اساساً ورود نکرد. 

A  ناقص ماندن طرح سنجیده ی تحول اقتصادی در پِس اولویت بندِی
نادرست

بود.  موجهی  و  سنجیده   و  اساسی  بسیار  کار  اقتصادی،  تحول  طرح 
که  جلسه ای  در  نشد.  تعریف  درست  اولویت هایش  و  شد  اجرا  ناقص  اما 
رئیس جمهور و وزرای اقتصادی این طرح را رونمایی کردند و اقتصاددان ها هم بودند 
)جلسه معروف به دیدار دولت و صد اقتصاددان(، شاهد بحث ها بودم. در آن جلسه 
اغلب طیف های فکری، همگی گفتند  از  اقتصاددانانی که صحبت کردند،  همه ی 
این هفت محوری که برای تحول اقتصادی مطرح کرده اید، شک نداریم که غدد 
سرطانی اقتصاد ایران است و باید جراحی شود. منتها آنجا دکتر ابراهیم رزاقی 
گفت از مالیات شروع کنید نه از هدفمندی یارانه ها. در موضوع یارانه ها 
روستایِی  برای  برق  قیمت  مثاًل  یعنی  بروید.  مردم  توده ی  سراغ  به  باید 
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کپرنشین هم باید گران شود. ضمن اینکه گلوگاه اصلی، یارانه ها نیست؛ 
مالیات است. در اصالح مالیات به توده ی مستضعف مردم کاری ندارید و 
بلکه باید سراغ گردن کلفت ها بروید. آنهایی که مالیات نمی دهند و اقتصاد 
زیرزمینی ایران را می چرخانند. دولت مجبور می شود به هر شکلی شده، این 
الیه را شناسایی کند تا بتواند از آنها مالیات بگیرد. کسانی که با یک گوشی موبایل، 
و کجایند؟ چه کسانی خانه های  پول جابجا می کنند کی  روزانه چندصدمیلیون 
خالی را در تهران احتکار کرده اند؟ کدام بنیادها و شرکت های وابسته به دولت و 

حاکمیت از مالیات فرار می کنند؟ 
می شد از توده ی مردم خواست آمار و اطالعات بدهند تا اقتصاد زیرزمینی به طور 
کامل شناسایی شود. هرجا ببینند کسی دارد داللی می کند و جایی هم مستقر 
نیست که شناسایی شود، به دولت بگویند. دولت هم او را احضار کند و بگوید تا 
فالن مدت اگر کار اقتصادی ات شفاف نشود، جریمه می شوی. مردم راه می افتادند از 
گوشه و کنار اطالعات می دادند. فالن جا انبار کاالیی است که احتکار شده. فالنی 
دالل خودرو است. فالن خانه خالی است و سکنه ندارد. تحولی می شد. حاال معلوم 
می شود که چرا در اقتصاد، به مردم نیاز داریم. این طوری می شود داللی را ریشه کن 
کرد و تحت کنترل درآوردش. این کار شدنی است. چطور هدفمندی یارانه ها را تا 

ته روستاها بردیم و االن در یک منطقه ی کپری هم اجرا می شود؟ 
اما این  اگر مالیات محور اول تحول اقتصادی می شد، به عدالت نزدیک تر بود. 
جراحی ناقص بود. من مطمئنم پشت این ناقص اجرا شدن، طرز تفکرات طرفدار 

سرمایه داری نقش داشت. آنها به رئیس جمهور بد گرا دادند. 
دکتر نقی زاده می گفت در ژاپن، دو بار مجبور شدم اموالم را بین اعضای خانواده 
تقسیم کنم. درحالی که هنوز زنده بودم! چرا؟ چون اگر فردی بمیرد و ارثش از یک 
حد مشخصی باالتر باشد، دولت حتی تا 50 درصد ارث را به اسم مالیات می گیرد! 
با این استدالل که این ثروت زیادی که به وارث رسیده، از محل تالش خودش 
نبوده، و دولت و جامعه هم در آن سهم داشته، پس باید مالیاتش را بدهد! ببینید 

نگاه به مالیات چقدر در این کشورها جدی است. 
اصاًل  ولی  کرده اند  رها  و  دارند  زمین  و  ملک  بعضی ها چند  می بینید  ایران  در 
مهم نیست و رویش بحث جدی نمی شود. درحالی که در لیبرال ترین اقتصادها هم 
خانه و مسکن شوخی بردار نیست. زمین که خودرو نیست که اگر گران شد بتوانید 
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مالکی  ببیند  نگهدارید! حتی دولت در جایی که  را متعادل  بازار  و  واردات کنید 
ملکش را بایر و رها گذاشته و آبادش نمی کند و از آن استفاده نمی کند حق تصرف 
دارد و مالکیت خصوصی نفی می شود. سیره ی ائمه)علیهم السالم( این بوده؛ فقه ما این را 
می گوید. قبل از ارائه ی ایده ی طرح مسکن مهر، یکی از دوستان طلبه ی ما در قم 
مطالعاتی کرد که نشان می داد در غالب فَِرق فقهی شیعه داریم که اگر زمین آباد 
نشد، دولت حق تصرف دارد. زمین منبع طبیعی و خدادای است. از محل تالش 
مالکش که به وجود نیامده. در تفکر غربی، این حرف ها جایی ندارد و همه چیز در 

مالکیت خصوصی خالصه می شود. 

A ظرفیت عظیم حوزه ی علمیه و کم کاری حوزوی ها
حاال که بحث به اینجا رسید داخل پرانتز عرض کنم، آقا می فرمایند فقه حکومتی 
باید تولید شود! ببینید حوزه در این زمینه چقدر کم کار است. شما وقتی رساله را 
باز می کنید می بینید با یک قاعده »الضرر و الضرار فی االسالم«، شاید پانصد حکم 
شرعی فردی استخراج شده است. مثاًل اگر کار شما نقاشی ساختمان است، الزم 
نیست هر روز تمام لکه های دست و صورتت  را برای وضو پاک کنی، کلیت آن 
را پاک کن و نماز بخوان. چرا؟ چون الضرر و الضرار. قرار نیست پوست دستت را 
بکنی! یا اگر مادری نوزاد دارد و مرتب لباسش نجس می شود تطهیر الزم نیست با 

همان لباس نماز بخواند. الضرر و الضرار!  
افتاد و آن را  ایران  با همین یک قاعده فقهی میشد به جان داللی در اقتصاد 
آیا  نمی زند؟  داخلی  کشاورزان  به  ضرر  میوه  واردات  آیا  چگونه؟  کرد.  ریشه کن 
و  بزخری محصوالت، مستأصل  و  نظام داللی  بخاطر وجود  باغدارها و کشاورزان 

فقیر نشده اند؟ 
نبود،  ضروری  کاالی  یک  تنباکو  است؟  کمتر  تنباکو  قضیه ی  از  میوه  واردات 
بلکه وسیله ی تفنن یک عده قلیانی بود. تازه از خارج هم وارد نمی شد، بلکه قرار 
بود امتیاز بهره برداری از تنباکوی ایران به دست یک خارجی بیفتد. یعنی صرفاً 
استعمال  »الیوم  وقت چه گفت؟  روشنفکر  مرجع  باشد.  توزیع، خارجی  مدیریت 
تنباکو بای نحوکان ...«. حاال میوه را مقایسه کنید. میوه یک کاالی ضروری برای 
همه ی مردم است. در سراسر ایران هم انواع میوه به عمل می آید. دربست دارند 
از خارج واردات می کنند! درنتیجه باغات و کشاورزی ما به تدریج از بین می رود 
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وکشاورز بدبخت می شود. انگار رفته ای و باغش را آتش زده ای. این ضرر و زیان 
مکروه هم  نباشد،  اگر حرام  این  نمی شود؟  اینجا جاری  و الضرار  نیست؟ الضرر 
نیست؟! نگویید مملکت رهبر دارد برود خودش مسئله را حل کند؛ به حوزه و فقها 
ربطی ندارد. پس اجتهاد پویا کجاست؟ حوزه حکمش را بدهد، حداقل این است که 
توده ای از مؤمنین، میوه ی خارجی را نمی خرند و کم کم فرهنگ می شود. اگر هم 
دولت هیچ کاری نکند، بصورت مردمی بخشی از مسئله حل می شود. اصاًل خیلی از 
مسائل امروز اقتصاد ایران، با قانون الزم نیست حل شود و حل نمی شود، با همین 
شیوه حل می شود. فقیه بگوید نماز در خانه ای که مالیات نداده، درست نیست، 

کاروبار محتکران خانه کساد می شود. 

A تالزم پیرشفت و عدالت در گفتامن انقالب
گفتمان انقالب، در یک کلمه، پیشرفت بر مبنای عدالت است و الغیر. نه اول 
پیشرفت و بعد عدالت. نه اول عدالت و بعد پیشرفت. پیشرفت وقتی پیشرفت است 

که با معیار عدالت، طراحی و اجرا شده باشد. 
اینکه آقا می فرمایند روی عدالت کار کنید، نظریه بدهید، عدالت پژوهی بکنید، 
برهمین اساس است. عدالت، یک کلمه و شعار نیست. یک پرستیژ و هیاهو و پول 
پخش کردن نیست. کما اینکه پیشرفت هم چنین نیست. شعار و هیاهو و دائم 

افتتاح کردن، اسمش پیشرفت و توسعه نیست. 

A بسیج توده ها؛ راه رسیدن به پیرشفت
تا  نشست  نمی شود  کرد.  بسیج  عدالت  و  پیشرفت  روی  کار  برای  را  همه  باید 
رئیس جمهور عادلی بیاید و فکر کنیم که دیگر عدالت محقق شد. هر رئیس جمهوری 
بیاید با همین سازوکارها و تفکرات مرسوم در جامعه مجبور است کشور را اداره 

کند. چه شعارش توسعه باشد چه عدالت. 
قضیه این است که نمی توان به پیشرفت رسید مگر از مسیر فرهنگی 
ببینید  است.  راهکار  نیست.  این شعار  توده ها.  بسیج  از مسیر  اجتماعی. 
فعال  کشور  در  اجتماعی ای  و  فرهنگی  توان  چه  خاموش«  اضافی  »المپ  برای 
در  و ساعت  دقیقه  هزار  اضافی حساس شدند. چند  برق  روی  کودکان هم  شد. 
تلویزیون تبلیغ شد. آیا نمی شود برای به عرصه آوردن مردم در اقتصاد همین قدر 
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تبلیغ کرد؟ می شود. تجربه ای مثل جهادسازندگی را پشت سرمان داریم. بی اساس 
اینترنت  رایانه و  جهادسازندگی در دهه ی شصت بدون  نمی کنیم.  صحبت 
زیرساخت  همه  این  با  امروز  کرد.  بسیج  را  توده ها  آن چنانی،  امکاناِت  و 
اتفاق  آن  است؟  شعار  این  کجای  می کنم.  واقعیت  از  صحبت  من  نمی توانیم؟ 
نمی تواند دوباره بیفتد؟! جهادسازندگی، قبل از دفاع مقدس بود. اینطور نبود که 
قضیه ی  کردند.  ایفا  نقش  و  شدند  بسیج  ملت  خون،  و  آتش  کوران  در  بگوییم 

سازندگی یک ونیم سال قبل از جنگ شروع شد.

A نیاز به عاملیت مردمی-جهادی در اقتصاد
و  مردم  »سرمایه ی  فرمودند:  آقا  داریم.  مردمی  عاملیت  به  نیاز  اقتصاد،  در  ما 
مدیریت مردم، باید اقتصاد را بردوش بگیرد«. سرمایه ی مردم را همه می فهمند 
باز کند که یعنی چه؟ فکر  نرفت  را کسی  این »مدیریت مردم«  یعنی چه؛ ولی 
می کنند  منظور این است که مردم پول بیاورند و اوراق مشارکت بخرند. مدیریت 
مردم را نفهمیدیم یعنی چه! کسی هم صدایش را درنیاورد که مدیریت مردم باید 

اقتصاد را بر دوش بگیرد.
باید از دولتی ها پرسید شما بسیجی را فقط برای واکسن فلج اطفال می خواهی؟ 
شبکه ی  یک  ایجاد  برای  را  بسیج  نمی شود  االن  میخورد؟  دردت  به  آنجا  فقط 
توزیع کشوری محصوالت کشاورزی به خدمت گرفت؟ در سال، سه هزار اردوی 
می روند  جاهایی  اینها  می شود.  برگزار  ایران  کوره دهاتهای  در  جهادی 
باغات  و  مزارع  با  مستقیمًا  نرفته اند.  هم  مناطق  همان  بخشدارهای  که 
کشاورزی برخورد می کنند. با مردم عجین می شوند. اعتماد آنها را جلب 
می کنند. اینها نمی توانند محصول مردم را بدون دالل بازی و با حفظ منافع 
واقعی کشاورز، به شهرها بیاورند و توزیع کنند؟ نمی شود این مأموریت را به 
بسیج سازندگی سپرد که تا اطالع ثانوی، بسیج سازندگی هیچ کاری نکند و فقط 
نظام توزیع را در کشاورزی درست بکند؟ به راحتی می شود. برای این کار، صرفاً 
مثاًل  می آورند.  مردم  را  بخش ها  بقیه ی  می خواهید.  قوی  اطالعاتی  شبکه ی  یک 
برای ترابری محصول، این همه کامیون دار و وانت دار بیکار هست که می توانید به 
خدمت بگیرید و برایشان یک سفارش بلندمدت درست کنید. آن وقت ببینید حاضر 
می شوند که نرخ کرایه ی حمل را نصف کنند یا خیر؟ اگر به مشاغل روزمزد که 
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کارشان فصلی است و نوسان دارد، قول یک سال کار ثابت بدهی، قیمت به شدت 
وانت دار،  کشاورز،  می کنند.  نفع  همْه  می آید.  پایین  کار  هزینه های  می شکند. 
ضرر  همه  فعلی  توزیع  نظام  در  ولی  جهادی ها.  خود  و  مصرف کننده،  مغازه دار، 

می کنند و فقط دالل سود را باال می کشد. 
ایجاد شبکه ی اطالعات هم که دیگر خوراک جوان های دانشجو و طلبه است. 
آن فصل  بهترین محصوالت  در هر فصل،  که  برنامه ریزی کرد  به راحتی می شود 
کجا کشت می شود و چقدر؟ عوامل بسته بندی آن کجاها هستند و چقدر ظرفیت 
دارند؟ انبارها کجاست؟ ظرفیت بازارها چقدر است؟ محصوالت را از چه مسیری به 

انبار و بازار برسانیم تا مثاًل اتالف محصول در مسیر حداقل شود. 
همین گروه های جهادی موجود صرفًا با مدیریت یک شبکه ی اطالعاتی، 
می توانند نظام توزیع محصول کشاورزی را زیر و رو کنند و تورم مسخره 
را در بازار میوه و محصوالت بشکنند و منافع واقعی را به کشاورز مظلوم 
زیر  بروی  باید  حتمًا  دارید؟  سراغ  این  از  جهادی تر  کاری  چه  برسانند. 
آفتاب بیل بزنی و عرق بریزی تا مثاًل یک توالت روستایی بسازی و آن وقت 
در  رایانه ات  سرور  پشت  بنشین  جانم!  نخیر  جهادی؟  بگذاری  را  اسمت 
تهران، زیر کولر گازی، و شبکه ی توزیع میوه را بسامان کن و کار جهادی 

کن. جهاداقتصادی!  
دوستان گروه جهادی میگویند نه! ما باید برویم در عمق روستاها توالت بسازیم، 
تا خودسازی شود. جهاد را در عرق ریختن تعریف می کنند. تو مردم را راه بینداز، 

بزرگترین جهاد است. 

A  اقتصاد مردمی؛ عبور از دغدغه ی امکانات و نیرو
اول انقالب امام چه کردند؟ نگفتند که کشور به سازندگی نیاز دارد، منتها چون 
االن امکانات و تخصص و پول نداریم، شما فعاًل بروید دانشگاه دکترای اقتصاد و 
مدیریت تان را بگیرید، تا بعد ببینیم چطور توسعه را اداره کنیم! امام فرمودند ما 
دستمان را دراز می کنیم به سوی ملت برای آبادانی کشور. یعنی دست خالی مان 
را دراز می کنیم آن هم به سوی همین ملتی که هنوز چهارماه نشده که انقالب 

کرده اند! 
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احیای  برای  کار جهاد،  اوایل  همان  در  می گویند  پیش کسوتان جهادسازندگی 
اراضی کشاورزی که از سخت ترین کارهاست، روستایی ها طالهایشان را می فروختند 
و می رساندند به جهادی ها تا زمین شان را احیا کنیم و معطل بودجه و کمک دولت 
نمی ماندند. آن قدر استقبال مردم باال بود که زمین شان در نوبت احیا می ماند تا 
کارهای قبلی را تمام کنیم. جهادی ها هم منتظر بودجه و امکانات نمی شدند. از هر 

جا که توان داشتند شروع می کردند. 
اول کار، جهاْد ماشین آالت نداشت. رفتند مصوبه از دولت گرفتند که ماشین آالت 
فرسوده و از کار افتاده ی ادارات را به جهاد بدهند. همان ها را تعمیر می کردند و 
دوباره به کار می گرفتند. این طوری نیروی تکنسین و مکانیکی هم پرورش می دادند 

که بعدها در جنگ خیلی به درد خوردند! 
جهادگری تعریف می کرد که ساعت پنج عصر که کارگران شیفت اول کارشان 
شما  مهندس  آقای  که  می آمدند  روستایی ها  برویم،  می خواستیم  و  می شد  تمام 
بمان، ما نیروی تازه نفس از روستا می آوریم و کار را ادامه بده. این عاملیت مردم 

را ما هنوز نفهمیدیم.

A !اولویت با کار تئوریک است یا عمل؟
و  فلسفه  و  مبانی  برویم  باید  اول  نکنیم  تصور  ندهیم.  بازی  را  خودمان 
تئوری های اقتصادی بخوانیم و بعداً دست به کار شویم. وقتی در عمل وارد 
شویم، بسیاری از درها به روی مان باز می شود، از جمله کار تئوریک واقعی 
و به دردبخور. مهندس عظیمی، پیشکسوت و متفکر جهادسازندگی، می گوید ما 
در زمینه تحقیقات مهندسی جنگ، روشی را به کار می بردیم که ساخته و پرداخته 
خودمان بود. بعد از جنگ وقتی مدیریت می خواندم فهمیدم آن روش ما اسمش 
»مطالعه ی موردی« بوده. بدون اینکه تئوری اش را خوانده باشیم همان را داشتیم 
به کار می بردیم. مثاًل در توسعه ی فناوری بر مبنای یادگیری موردی یک مورد را 
اجرا کنیم، بعد همان مورد را پله پله بهبود بدهیم، تا به نوآوری برسیم. مشابه این 
تئوری را در ادبیات مدیریت فناوری داریم. می گوید کشورهایی مثل ژاپن و کره 
نوآوری.  بعد  نوآورانه کردند و  تقلیِد  بعد،  تقلید کرده اند.  اول  جنوبی، در فناوری 
این طور نبود که سامسونگ یک شبه صاحب فناوری شود. آقای عظیمی می گوید 
ما در مهندسی جنگ همین طور حرکت می کردیم. درسش را هم نخوانده بودیم. 
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از جنگ که برگشتیم رفتیم سراغ مدیریت. دیدیم تازه دارند صحبت از مطالعه ی 
موردی می کنند. یا درخصوص مشارکت مردم در طرح های توسعه، که اصل الگوی 
جهادسازندگی در روستاها بوده، به تازگی بحث مشارکت خصوصی-دولتی )معروف 
ایران  در  پیش  سال  سی  ما  که  درحالی  است.  شده  رایج  ادبیات  در   )ppp به 

تجربه اش کرده ایم. 
فکر نکنید تئوری آن چیزی است که در اتاق دربسته ی دانشگاه تولید می شود و 
در محدوده ی ذهنیات استاد و محقق منحصر است. این از همان خطوط انحرافی 
است که به ما گفته اند هرکاری اول از تئوری شروع می شود و تئوری هم یعنی 
اقتصاد  بعد  بخوانیم،  اقتصادی  فلسفه ی  برویم  ابتدا  دانشگاه. پس  استاد  ذهنیات 
خرد و کالن را بگذرانیم، بعد مدل های اقتصادسنجی را روی کاغذ بیاوریم و آن 

وقت می توانیم صحبت از الگوی اسالمی ایرانی در اقتصاد بکنیم! 
آقا اگر شما به این رسیدی که روی نظام توزیع محصول کار کنی، خب بسم اهلل، 
توزیع  به یک شبکه ی  وارد عرصه که می شوی می بینی دالل  را شروع کن.  کار 
وابسته است که اگر نباشد کارش پیش نمی رود. درمی یابی که شبکه سازی در نظام 
توزیع اصل است. منتها شبکه های مردمی می خواهیم که مالکش خود مردم باشند. 
جلوتر می روی و به نظام تعاونی می رسی. می بینی تعاونی های کمونیستی در ایران 
جواب نداده و باید سرمایه هم تأمین شود. تا اینجا معلوم شد که این شبکه هم 
باید مردمی باشد و هم خودگردان؛ یعنی به دولت و یا تأمین کننده ی پول، متکی 
نباشد. جلوتر می روی و می رسی به بحث تأمین مالی خرد. نظام قرض الحسنه را 
مطالعه می کنی. خالصه همین طور ادامه می دهی و مسئله و ابعادش برایت روشن تر 
به یک  نظر،  و  نهایت می بینی در عمل  کامل تر. در  تئوری ات هم  و  می شود 
الگویی رسیده ای که رویکرد جدیدی را در اقتصاد ترسیم می کند. اگر در 
دنیا می گویند سه رویکرد کمونیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم وجود دارد، 
روزی خواهد آمد که خواهند گفت رویکرد چهارمی هم هست به نام اقتصاد 
مردمی. مدلش هم ایران است و هیچ جای دیگری به این شکل نیست! اگر 
خودمان بفهمیم، فکر کنیم و وارد عمل شویم، این اتفاق می افتد. اما اگر 
مرعوبانه درجا بزنیم و هی در پیچ وتاب تئوری ها و مدل های موجود گیر 

کنیم، همین می شود که هست. 
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A جراحی ساختار اقتصادی
یکی از افق های آینده ی اقتصاد کشور، جراحی ساختاری است. ریشه ی بسیاری 
از مشکالت برمی گردد به ساختار. رئیس جمهور هم آدم نابغه ای باشد، باز ساختار 
چارچوب های  هم  ساختار  از  منظور  کند.  کار  درست  که  نمی دهد  اجازه  فعلی 
سازمانی نیست که بگوییم با ادغام یا انحالل درست می شود. از فرهنگ حاکم بر 
ادارات گرفته تا فرایندها و سازوکارهای مرسوم تا قوانین و مقررات وضع شده و تا 

ترتیبات سازمانی، همه ی این ها وجوه ساختاری ماجرا است. 
مثالی بزنم. یکبار برای تسویه ی مالیات شرکت سابقی که داشتیم، رفتم اداره ی 
مربوط  که  داشته اید  پروژه ای  گذشته  سال  گفت  تهران.  شمال  شعبه ی  مالیات، 
آن  مالیات  که  بیاورید  استعالم  آنجا  از  بروید  می شود.  تهران  غرب  شعبه ی  به 
پروژه پرداخت شده یا خیر. گفتم خب همان سیستمی که به شما نشان می دهد 
من پروژه ای داشته ام، نشان نمی دهد که مالیاتش اخذ شده یا خیر؟ گفتند باید 
استعالم کاغذی بیاوری. رفتم اداره غرب تهران، گفتند برو هفته بعد بیا. دو هفته 
بعد رفتم، گفتند اسباب کشی کرده ایم و فعاًل پرونده ها نامرتب است. حاال ببینید 
اگر ما ده تا پروژه از نقاط مختلف تهران می داشتیم چه اتفاقی برای مان می افتاد. 

این همه همایش دولت الکترونیک گذاشته اند؛ به چه دردی خورده تا امروز؟ سر 
ماجرای اختالس سه هزار میلیاردی، من معتقدم بجز متخلفین آشکار، باید بروند 
سراغ متخلفین پنهان که از آن جمله مسئوالن امر دولت الکترونیک در اداراتی 
را  مربوطه  مدیر  باید  باشند.  امثالهم  و  ارتباطات  وزارت  و  مدیریت  سازمان  مثل 
بیاورند و بپرسند ده سال است با شعار دولت الکترونیک دارید بودجه می گیرید 
این  مي کنید؛  تدوین  راهبردی  سند  و  می نویسید  کتاب  و  می گذارید  همایش  و 
است نتیجه  اش؟ دولت الکترونیک کجا محقق شده؟ باید سه سال طول بکشد تا 
باال کشیده؟  ساده ترین دستاورد  نفر سه هزار میلیارد  بفهمد یک  بانکی  سیستم 
دولت الکترونیک این است که هر تراکنش مالی در لحظه قابل رصد باشد. نه این 

که ساعتها بروی کاغذ و پرونده بررسی کنی تا بفهمی.

A معضل اسناد باالدستی در پیشربد اهداف
اصاًل این سندنویسی و تدوین برنامه هم شده بالی جان مدیریت کشور. هرجا 
سراغ  می روی  است  مطرح  امثالهم  و  الکترونیک  دولت  مثل  مهمی  و  الزم  بحث 
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و  باالدستی  داریم سند  متولی اش که چه کرده اید؛ یک سره حواله می  دهند که 
راهبردی و نقشه ی جامعش را تدوین می کنیم. می بینیم دولت تمام شده و کابینه 
مرکز  و  کارشناس  همه  این  درنیامده!  راهبردی  سند  هنوز  اما  شود،  عوض  باید 
همه  این  می کنند؟  چه  دارند  دولت  در  مطالعاتی  دفاتر  و  استراتژیک  تحقیقات 
برنامه ی مصوب و نقشه و راهبرد و مقررات چرا دارد خاک می خورد؟ االن گفته 
برای تحول  اینها  می شود 34 سند سیاست کلی داریم و 8 نقشه جامع مصوب. 

اداری واقعی کافی نیست؟

A فعال سازی نخبگان برای تحقق اقتصاد مردمی
الگوی اقتصاد  انقالب که حاال مثاًل اسمش را می گذاریم  این افق اقتصادی در 
مردمی-جهادی، چگونه قابل تحقق است؟ اول از همه باید پیش کسوت ها و نخبگان 
جهاداقتصادی فعال شوند. منظورم نخبگان ثبت نام شده در بنیاد نخبگان نیست! 
آدم هایی که کاربلدند، متفکرند و در عین حال اهل عمل و واقعاً معتقد به الگوی 
اسالمی-ایرانی هستند. مثاًل آنها که سی سال قبل با باوری که به کارآمدی الگوی 
انقالب داشتند، رفتند پای کار آبادانی روستاها و االن خانه نشین هستند! آنها را 
در  که  آنها  یا  کنند.  دنبال  روستاها  در  را  توسعه ی صنعتی  دفعه  این  تا  بیاوریم 
دهه ی هفتاد خودکفایی واقعی در نیروگاه سازی ایجاد کردند و االن در شرکت های 
این بار  تا  بیاوریم  را  آنها  هستند؛  پراکنده شان  پروژه های  سرگرم  خصوصی شان 
خودکفایی در نیروگاه سازی هسته ای را پیش ببرند. یا آنها که در طول جنگ انواع 
خودروهای مهندسی و نظامی را ابداع کردند، بیاوریم تا پای کار تولید خودروی 
واقعاً ملی بیایند. این ها فعال نمی شوند مگر اینکه من و شما وسط میدان باشیم. 
دولت ها یا نمی توانند یا بلد نیستند و یا اساساً بنا ندارند از این ها این گونه استفاده 
شود. کار ماست. بدنه ی تحصیل کرده و تازه نفس و دغدغه مند. ما دو مشقت داریم. 
اول اینکه این تفکرات را در ذهن مسئوالن وارد کنیم. بعد هم اینکه نخبگان را از 

انزوا خارج کنیم و به عرصه بیاوریم. 

A اتاق های فکر عملیاتی
منظورم  کنیم.  فعال  و  بدهیم  شکل  باید  را  عملیاتی  فکر  اتاق های  اینکه  دوم 
به  و  و جنگل  باغ  در  ببریم  را  عده  نیست که یک  والیت  دوره ی طرح  برگزاری 
آنها آموزش تئوریک بدهیم! یا اینکه یک سایت راه بیندازیم و بگوییم اتاق فکر 
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و  تعامل  ایجاد  و  واقعی  اطالعات  یافتن  و  میدانی  بازدیدهای  انجام  بلکه  ماست. 
رایزنی های گسترده با عوامل مختلف. این کار اصلی اتاق فکر عملیاتی است. باید 
مثاًل برویم بین متولیان گروه های جهادی، بحث راه بیاندازیم که چگونه می شود 
توان گروه های جهادی درخدمت حذف داللی از کشاورزی قرار بگیرد. با گروه های 
جهادی بنشینیم و امکان سنجی کنیم؛ با سازمان های باالتر مثل بسیج بنشینیم و 
طرح و نقشه ی عملیاتی دربیاوریم؛ با رئیس جمهور بنشینیم و اقناعش کنیم که کار 
را به این جوانان جهادی بسپار، شدنی است؛ اول هم از یک نقطه ی پایلوت شروع 
کنیم و بعد دایره ی کار را ده برابر کنیم. آن وقت می بینید »جنبش های جوانان« 
که رهبری می گویند الزمه ی تحقق الگوی اسالمی ایرانی است، واقعاً شکل گرفته 

و دارد به شدت کار می کند.
جنبش  اسالمی،  انجمن  بسیج،  نداریم!  کم  جوانان،  جنبش های  اسماً  االن 
در حد  این ها  ولی  نور.  راهیان  فرهنگی،  عدالت خواه، گروه های جهادی، جبهه ی 
یا تشکل عمل می کنند و عماًل »جنبش« نیست. وقتی جنبش  گروه یا سازمان 
خواهند بود که ثمره ی کارشان در کشور ایجاد موج و جریان بکند و مردم را پای 
کار بیاورد. حتی همین فضای مطالبه گری تخصصی که چند سال است در بسیج 
دانشجویی راه افتاده، باید به کار گرفته شود و در حد برگزاری جلسه و دوره ختم 

نشود. 

A ما »همه« هستیم ولی »با هم« نیستیم
»همه  کردند:  خلق  کلیدی  عبارت  یک  درخصوص جهادسازندگی  امام 
با هم«. پیام تشکیل جهاد را بخوانید، می بینید که 5 یا 6 بار امام به شکل های 
مختلف فهمانده اند که باید با هم باشید تا کارها انجام شود و در غیر این صورت 

نمی شود.
این همه با هم بودن به معنی عضو یک سازمان واحد یا زیر یک سقف بودن 
یا  برویم در روستاها  این هم نیست که همه یک رنگ شویم و مثاًل همه  نیست. 
نه، همه بنشینیم و سیاست پژوهی کنیم و یا نه، همه برویم فیلمساز شویم. شما 
یکی دو دهه ی اخیر را بررسی کنید می بینید به مدد گفتمان سازی های مکرر آقا، 
حرکت های متنوعی در بدنه ی حزب اهلل ایجاد شده که در هر کدام باشید احساس 
هویت ها  این  نمی کرد،  گفتمان سازی  آقا  اگر  می کنید.  گفتمانی  و  آرمانی  کار 
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اداره کردن جوان ها و  هم شکل نمی گرفت و احزاب کور و کچل، هنوز در حال 
دانشگاه ها بودند. آقا نگاه همه ی ما را بزرگ کرد و چتر انقالب را به وسعت توان ها 

و سلیقه های متنوِع ما پهن کرد. 
آقا  تأیید  ایجاد شده، مورد  بین جوانان بسیجی  االن تک تک موج هایی که در 
هستند. آقا جهادی ها، جبهه فرهنگی ها، بچه های سیاست پژوهی، بچه های تئوریک 
این  این یعنی در همه ی  تأیید کرده اند.  را  بسیج های مختلف، همه  فلسفی،  و 
زمینه ها باید کار شود. چون می خواهیم مملکت را بسازیم، بعدش جامعه را 
و بعدش تمدن را و آخر هم دنیا را آباد کنیم. این آرمان بزرگ را یک جانبه 
کار  هم  و  پژوهش  هم  هنر،  هم  است  الزم  فلسفه  هم  ساخت.  نمی شود 
است.  همه باهم  معنای  این  داریم.  نیاز  هم  با  موارد  این  همه  به  جهادی. 
منتها ما »همه« هستیم ولی »با هم« نیستیم. همه در یک جبهه ایم، ولی 

جبهه ای عمل نمی کنیم. 
از  قبل  تا  امسال  همین  می فرمایند،  آقا  که  را  اقتصادی  حماسه ی  کنید  باور 
اسفند، شدنی است؛ اگر این طوری به ماجرا نگاه کنیم. باید چشم مان را باز کنیم و 

ظرفیت های موجود خود و کشور را درست ببینیم. 

A از گفتامن تا حامسه؛ راهی که باید رفت
این  نمونه ی  کنیم.  هموار  حماسه  تا  بلکه  و  عمل  تا  را  گفتمان  مسیر  باید 
گفتمان سازِی آقا و اجابت دانشجویان، در جریان عدالت خواهی مشهود است. آن 
زمانی که در دانشگاه ها بلوا بود و بسیج و انجمن با هم سر جنگ داشتند و دعوا سر 
نهضت آزادی و این ها بود، آقا به عموم دانشجویان پیام دادند که به داد »عدالت« 
برسید و »عدالت خواه« باشید. تئوریسین اصالحات گفت نگذارید این پرچم دست 
بچه بسیجی ها بیفتد وگرنه ما آینده را از دست خواهیم داد. اما این موج به دست 
جریان  و  موج  به  تبدیل  حرکت  این  نبودند.  این کاره  آنها  و  افتاد  بچه بسیجی ها 
شد تا جایی که در سال 85 آقا خطاب به دانشجویان گفتند محصول این موج 
عدالت خواهی که شما به راه انداختید، دولت نهم شد! البته همان زمان با بسیج 
نخیر،  می گفتند  دوستان  و  است  مسئله  عدالت  االن  می گفتیم  داشتیم.  مشکل 

جبهه ی مشارکت مسئله است. 
انقالب  روی  پیش  مسئله،  این  یعنی  اقتصادی،  آقا می گویند جهاد  وقتی  االن 
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است. حتماً آقا افقی را می بینند که این موضوع را از ما مطالبه می کنند. مطالبه ی 
ما  به  ایشان  واقع  در  بشود.  زبان مان  لقلقه ی  این حرف ها  نیست که  این  آقا هم 
می گویند من دارم جامعه را به آن سمت می برم، تو ای جوان دانشجو خودت را 
آماده کن تا جهادگر این راه بشوی. شما بسیجی جهادی باید برای این عرصه آماده 

شوی.
باشد که  باید حواس مان  و مرعوبیت جور درنمی آید.  و ترس  تردید  با  حماسه 
تنگنای  در  نشویم.  محصوالتش  و  سرمایه داری  اقتصاد  ابهت  گرفتار 
ذهنیت محدود غربزده ها نیفتیم. بزرگ عمل کنیم. همین که وارد میدان 
شوید، هیبت مدل ها و تئوری ها و الگوهای توخالی اقتصاد غربزده برای تان 
فرومی ریزد. نباید از ترس درافتادن با واقعیات، به کارهای فلسفی محض 
و  اقتصاد  روی  داشتند  قصد  خیلی ها  نزنیم.  عمل  به  و دست  ببریم  پناه 
مدیریت اسالمی کار ایجابی کنند، اما در همان خوان اوْل که فلسفه بود 
متوقف شدند. ما ضد فلسفه نیستیم، اما نباید در آن متوقف شویم. پیشرفت کشور 
االن مثل رودخانه ی خروشانی شده که در حال حرکت است. باید با چابکی از روی 

سنگ های این رودخانه بپریم و گرنه هرجا توقف کنیم همانجا غرق می شویم. 
االن که آقا می گویند »حماسه«، یعنی من همه چیز را برای شما آماده کرده ام. 
این شمایید که باید بروید و اقداماتی انجام بدهید که دستاوردش بزرگ باشد. من 
منتظرم شما کاری حماسی انجام دهید. خوبی واژه ی »حماسه« این است که نه 
قابل تفسیرهای متنوع است و نه قابل تئوری زدگی. باید انجامش بدهیم تا محقق 
شود! اتفاقاً سند باالدستی هم نمی شود برایش نوشت؛ مسخره می شود! »حماسه« 
یعنی همه با هم وارد میدان شوید و باری بزرگ را از زمین بردارید. آقا گفتند این 
کار به چشم دیده خواهد شد. پس »حماسه« یک اتفاق واقعی است که باید رقم 

بخورد و کلیدش هم همین جنبش های جوانان است.
 

والسالم علیکم



بعد از مطالعه، این جزوه را به دست دیگر هم جبهه ای ها برسانید! 
همچنین می توانید فایل جزوات را از پایگاه اینرتنتی قرارگاه شهید 

باقری )q-b1ir( دریافت و به نام تشکل خودتان چاپ کنید1

کار  توزیع محصول  نظام  روی  که  رسیدی  این  به  اگر شام  آقا 
کار را رشوع کن. وارد عرصه که می شوی  کنی، خب بسم الله، 
می بینی دالل به یک شبکه  ی توزیع وابسته است که اگر نباشد 
کارش پیش منی رود. درمی یابی که شبکه سازی در نظام توزیع 
اصل است. منتها شبکه های مردمی می خواهیم که مالکش خود 
مردم باشند. جلوتر می روی و به نظام تعاونی می رسی. می بینی 
تعاونی های کمونیستی در ایران جواب نداده و باید رسمایه هم 
تأمین شود. تا اینجا معلوم شد که این شبکه هم باید مردمی 
باشد و هم خودگردان؛ یعنی به دولت و یا تأمین کننده  ی پول، 
متکی نباشد. جلوتر می روی و می رسی به بحث تأمین مالی خرد. 
ادامه  نظام قرض الحسنه را مطالعه می کنی. خالصه همین طور 
می دهی و مسئله و ابعادش برایت روشن تر می شود و تئوری ات 
هم کامل تر. در نهایت می بینی در عمل و نظر، به یک الگویی 
رسیده ای که رویکرد جدیدی را در اقتصاد ترسیم می کند. اگر 
در دنیا می گویند سه رویکرد کمونیسم، لیربالیسم، سوسیالیسم 
وجود دارد، روزی خواهد آمد که خواهند گفت رویکرد چهارمی 
هم هست به نام اقتصاد مردمی. مدلش هم ایران است و هیچ 

جای دیگری به این شکل نیست!


