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گشت و گذار البه الی کتاب های گوناگون برای یافتن راه حل 
مشکالت موجود در کشور، بررسی گراف های آماری، مفاهیم و 
مکاتب و بررسی هر چه دقیق تر وضعیت فعلی ایران و پیش بینی 
وضعیت آینده و حتی بررسی پارامترهای دینی ما را با مفهومی 
به اسم اقتصاد بیشتر گره می زند. پس از انقالب بسیاری از افراد 
رویای ساختن ایران پرقدرت و مقتدر را داشتند، ایرانی که هیچ 
تهدید و فشاری مانع او برای عمل به اعتقادات خود و ترویج 
آن ها در جهان نشود. کشورهایی که مخالف ایدئولوژی جدید 
شکل گرفته در ایران بودند فشار اقتصادی را عاملی می دانستند 
تا از جهات مختلف ایران نوپا را سرکوب کنند. آن ها می دانستند 
از مهم ترین  اومانیسم  اقتصاد یک کشور در دنیایی که  اگر 
دستاوردهای آن است در جایگاه قابل قبولی قرار بگیرد تمامی 

فشارها را بی حاصل می سازد و تاریخ اسالم نیز این را تأیید 
می کند. سال ۱۳۶۸ اقتصاد ایران سمت و سوی جدیدی گرفت؛ 
راهی که دولت مردان تصور می کردند همان راه رسیدن به ایران 
قدرتمند است. رویای خودشان را ترسیم می کردند و مردم نیز 
از رویای آن ها حمایت کردند. رویایی که هنوز هم بسیاری از 
سیاست مداران که نامشان به »جهادی« و »انقالبی« بودن نیز 
معروف است آن را در سر دارند و بیان می کنند. جریانی که به 
دنبال مدرنیته کردن اسالم پیش گرفته شده بود و دل بستگی 
آن ها را به کشورهای پیشرفته ای مثل ژاپن نشان می داد. اما 
کسی نمی دانست این راه به سمت آرمان های امام و انقالب 
پیش نخواهد رفت زیرا وقتی تفکرات از فیلتر مکتب اسالم عبور 
نکند، خروجی آن هر چند با هدف پیشرفت باشد نمی تواند 

در راستای اهداف اسالم قدم بردارد. آمریکا کشوری بود که 
بسیاری از فاکتورهای اقتصاد پیشرفته را داشت و الگوی خوبی 
جهت توسعه برای کشورهای در حال پیشرفت بود. به قول 
ماکسیم گورکی نویسنده روسی، »آمریکا شیطان زرد است«؛ 
جهانی که شیطان می آفریند محصول یک توهم و پندار ست؛ 
پنداری بسیار پرجاذبه و لحظه ای که پس از آن عمری حسرت 
و رنج و تلخ کامی پدید می آورد و خود ناپدید می گردد. نتیجه ی 
توسعه ی مادی در دیدگاه لیبرالی که اقتصاد ایران بر آن بنا شد 
تکامل و تعالی در اسالم را همراه نداشت، زیرا تکامل و تعالی 
در قرآن اصالتاً به ابعاد روحانی و معنوی وجود بشر برمی گردد. 
البته این به هیچ عنوان بدین معنا نیست که روح و جسم و ماده 
در تعارض و تضاد ذاتی با یکدیگر هستند اما تکامل در دیدگاه 

اسالم در تعادل قوا تعریف می شود.
هریک از قوای چهارگانه ی شهوت، غضب، وهم و عقل مجرد از 
سایر قوا سعی می کند حاکمیت کل وجود بشر و شخصیت فرد 
را در کف خویش بگیرد. به همین سبب باید برای ایجاد اعتدال 
از افراط و تفریط پرهیز کرد. تکامل در تعادل این قوا فراهم 
می شود. در حالی که در مکاتب اقتصادی پیاده شده در ایران - 
که به خاطر الگوگیری از سایر کشورهای پیشرفته می باشد - نه 
تنها سازوکار برای رسیدن به این تعادل فراهم نمی شود بلکه 

کامالً برهم زننده ی آن می باشد.
چنین روش هایی در کشوری در حال اجرایی شدن است که 
اجزای آن با دین رسمی مردم - که فرهنگ و بسیاری از ابعاد 
شخصیتی اعضای آن جامعه را می سازد - در تضاد است و الجرم 
باید یکی بر دیگری غلبه کند. در حالی که هر دو الزم و ملزوم 
یکدیگر هستند. همان طور که فقر سبب کفر می شود، اقتصاد 
ناکارآمد نیز از شاخص های تضعیف کننده ی امر دین است. در 
کنار این مسائل پدیده ای دیگر نیز در طی فرآیند تقسیم بندی 
کشورها به »توسعه یافته«، »توسعه نیافته« و »در حال توسعه« 
استدالل های  و  تئوری  به سمت  را  و جهان  بود  جریان  در 
می بُرد؛  نئولیبرال  اقتصاددان های  دیگر  و  فریدمن  توماس 
پروفسور هاجون چنگ معتقد است کشورهایی که در زمین 
تعریف شده ی کشورهای توسعه یافته در حال تکاپو هستند که 
به توسعه دست یابند، نسخه ای برای پیشبرد اقتصادشان به 
آن ها تحمیل می شود که کشورهای توسعه یافته را بیش از پیش 
در صدر نگه دارد و جایگاهشان را تثبیت کند و در مقابل، برای 
کشورهای در حال توسعه در عین ایجاد پیشرفت ظاهری، بیش 
از پیش آن ها را وابسته کند، که نمونه ی بارز آن پذیرش اصل 
»مزیت نسبی« است. طبق این اصل جهان یک دهکده ی به 
هم وابسته است و از آن جایی که هر کشوری نمی تواند همه ی 
محصوالتش را خود تولید کند، باید در مورد محصولی که توانایی 
و تکنولوژی تولید دارد به عنوان تولیدکننده به رقابت بپردازد 
و بقیه ی محصوالتش را از کشورهای دیگر وارد کند. در واقع 
طبق این اصل با سرمایه داری بی مهار و تجارت بین المللی کاماًل 
آزاد، کشورهای در حال تکاپو می توانند از تنگدستی رهایی و به 
پیشرفت دست یابند. هم چنین شرط پذیرفتن این اصل و حضور 
کشورهای غیرتوسعه یافته به بانک جهانی، صندوق بین المللی 
پول و سازمان تجارت جهانی، بازگذاشتن مرزها است. اصلی که 
در ایران با روند اقتصادِی درپیش گرفته شده باید پذیرفته شود تا 

اقتصادش درگیر بحران ها و تنش های وارده نشود.
البته راه حل دیگری نیز برای کاهش اثر تنش ها به ایران وجود 
دارد و آن کنارگذاشتن رویکرد اقتصادی لیبرالی است که از 
سال ۱۳۶۸ تا به امروز در حال اجرایی شدن است. هم چنین 
تالش برای رسیدن به اقتصاد بومی ایران بر پایه ی »اقتصاد 
مقاومتی« که روزی تمام کشورهای پیشرفته ی جهان برای 

شکوفایی اقتصاد خود بدان عمل کرده اند.
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یادداشت؛

ما و نظام اسالمی
در شماره قبل به مسأله انقالب اسالمی با دو رویکرد 
مثابۀ  به  را  اسالمی  انقالب  اول  رویکرد  نگریستیم؛ 
نیز  را  آن  از  عبور  اما  می دانست  مفید  پدیدۀ  یک 

ضروری می انگاشت...

جوالنگاه اقتصاد نئولیبرالی

 ما و نظام اسالمی

میالدت مبارک

تشکل های دانشجویی، انقالب، ملّت
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یادداشت؛

تشکل های دانشجویی، انقالب، ملّت
انقالب، صرفاً یک واقعه تاریخی که در تقویم ها ثبت 
شود و به تاریخ بپیوندد نیست، انقالب یک حقیقت 
دائمی و ماندگار است که ظرف مدت کوتاهی حاصل 

نمی شود...

جوالنگاه اقتصاد نئولیبرالی

یادداشت؛

میالدت مبارک
در سال ۹۷  مردم  بر  که  روز طاقت فرسا  از ۳۶۵  پس 
گذشت، دل خوش بودم به فرارسیدن عید سال ۹۸، تا 
شاید تحویل سال جدید، چند صباحی غم و غصه ها را 

از قلب و ذهن مردم بزداید...

یادداشتی از فاطمه صادقی؛  دانشگاه تهران

برجستگی های شخصیت شهید صیاد شیرازی را در نوشته 
از  نمونه ای  حقاً  او  داد؛  نشان  نمی توان  به درستی  کتاب  و 

یک ارتشی مومن و شجاع و فداکار بود. رحمت خدا بر او.
***

و  صادق  انسان های  خوب،  انسان های  ما،  ارتش  در  امروز 
انسان هایی که بی سروصدا برای خدا کار می کنند، سختی 
هم دارند، بعضی محرومیت ها هم دارند، مشکالت هم دارند؛ 
اما در محیط زندگی و در محیط کار، با همه این مشکالت 
دست و پنجه نرم می کنند؛ با دلگرمی و با روحیه، چه در 
پادگان دور  نقاط دور دست و چه در فالن  مرکز، چه در 
انجام می دهند.  را خوب  بیابان ها کار خودشان  بین  افتاده 
از این قبیل اشخاص ما در ارتش کم نداریم؛ الی ماشاءاللَّ 
وجود دارند. این شهید]صیاد شیرازی[ هم چنین آدمی بود.

را  شهید  این  انقالب  پیروزی  روزهای  اّولین  از  تقریباً  من 
شناختم. از اصفهان پیش ما می آمد، گزارش می داد و کمک 
می خواست؛ از آن وقت ما با ایشان آشنا شدیم. او سپس به 
کردستان رفت و بعد هم در دوران جنگ تحمیلی فّعالیت 
کرد؛ بعد از جنگ هم که معلوم است. این که شما می بینید 
جوانش،  مردش،  و  زن  کوچکش،  بزرگش،  ملت،  یک 
پیرش، امروزیش، دیروزیش، برای ابراز احترام به پیکر این 
شهید، یک اجتماع عظیم را به وجود می آورند - که جزو 
تشییع های کم نظیر در دوران انقالب بود - به خاطر همین 
متوّجه  را  دل ها  متعال  خدای  صفاست.  همین  و  اخالص 
افراِد  هم  امروز  الحمدللَّ  و  داریم  الزم  را  این  ما  می کند. 

این گونه داریم.

   به آسمان نگاه کن !

ایـن شـماره تقدیـم می شـود بـه روح بلنـد شـهید صیاد 
شـیرازی و شـهدای ارتش که یادشـان همـواره در خاطر 

مـردم زنده اسـت.
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دانشـگاه تهـران

یادداشتی از فاطمه صادقی

مـیـــم
حرف مشترک من و ما!

میالدت مبارک
پس از ۳۶۵ روز طاقت فرسا که بر مردم در سال ۹۷ گذشت، 
دل خوش بودم به فرارسیدن عید سال ۹۸، تا شاید تحویل 
سال جدید، چند صباحی غم و غصه ها را از قلب و ذهن مردم 
بزداید و ان شاالل نویدبخش امید و درانداختن طرحی نو برای 

مردم کشورم باشد.
اما سیل، بنیاد افکارم را از هم گسست و کام بسیاری از مردم 
میهنم را تلخ کرد. بارش های فراوان چند روز قبل عید و 
این چند هفته بعد از عید، برکات و فواید بسیاری برای این 
سرزمین داشته است ولیکن متأسفانه مصائب و آسیب هایی 
هم به زندگی بسیاری از مردم وارد کرده که قابل چشم پوشی 
نیست. این چند روزی که از وقوع سیل می گذرد، با خودم در 
این فکر بودم که علت بروز چنین حوادثی چیست؟ بی کفایتی 
مسئولین، عدم احتیاط مردم، عدم مواجهه کارشناسی شده با 

محیط زیست و قس علی هذا...
با خودم ناراحت بودم که نیمه شعبان از راه رسید، و اینجا 
بود که پاسخم را گرفتم. نیمه شعبان زادروز مبارک کسی 
که  کاملی  انسان  همان  سوال هاست.  همه  پاسخ  که  است 
امروز کم داریم! همان قائمی که جهان تشنه حضور اوست 
و سرگشتگی و درد و رنج  های مردم جهان، بخاطر غیبت او و 
عدم ظهور و بروز او در زندگی فردی و جمعی انسان هاست. 
راه حل مشکالت بشریت، حضرت صاحب األمر است و چقدر 
شیعیان مردمان ناالیقی بودند که موانع ظهور او را رفع نکردند 
و خود را برای یاری او آماده نساختند! یازده امام آمد و شهید 
شد تا خداوند ذخیره آخر خود را به غیبت فرستاد، زیرا که 
شیعیان گوش به فرمان و جان نثار امامشان نبودند تا از جان 
او محافظت کنند و در راه تحقق اهداف او گام بردارند! ارتباط 
و اتصال با حضرتش لیاقت می خواهد اما من از خودم این 

حداقل را دریغ نمی کنم؛ آقاجان، میالدت مبارک...

تشکل های دانشجویی، انقالب، ملّت
انقـالب، صرفـاً یـک واقعـه تاریخـی کـه در تقویم ها ثبت 
شـود و بـه تاریـخ بپیونـدد نیسـت، انقـالب یـک حقیقت 
دائمـی و مانـدگار اسـت که ظـرف مدت کوتاهـی حاصل 
نمی شـود و بـرای تحقـق اهـداف و شـعارها و آرمان هـای 
آن نیـاز دارد کـه در گـذر زمـان تـداوم داشـته باشـد. 
همان طورکـه نظـام اسـتبدادی پادشـاهی در ایـران بـه 
وسـیله انقـالب از میان رفـت این حرکت باید در سـطوح 

دیگـر نیـز تعمیـم یابد. 
تاریـخ  در  تاثیرگـذار  عناصـر  از  یکـی  بیـن  ایـن  در 
ایـران  در  بوده انـد.  دانشـجویی  جنبش هـای  انقـالب، 
چندیـن  طـی  در  دانشـگاهیان  و  دانشـجویان  هرچنـد 
دهـه نتوانسـته اند بـه لحـاظ علمـی و فنـی بـه موفقیـت 
چشـمگیری در پیشـرفت و توسـعه ی این سرزمین دست 
یابنـد، لیکـن از بُعد اجتماعی و سیاسـی، دانشـگاه از بدو 
تأسـیس همـواره از جایـگاه و ارزش ویـژه ای برخـوردار 
دانشـجویی  هویـت  گرایـش،  ایـن  علـت  و  اسـت  بـوده 
دوره  ایـن  اقتضائـات  و  جوانـی  دوران  ویژگی هـای  و 
می باشـد. امـا امـروزه شـاهد کاهـش تاثیرگـذاری و یـا 
عـدم تاثیرگـذاری جنبـش دانشـجویی - کـه از هویـت 
جنبشـی خـود هـم فاصلـه گرفتـه اسـت و از ایـن پس با 
نـام تشـکالت دانشـجویی از آن یـاد می کنیم - هسـتیم. 
یکـی از روش هـای شـناخت علت ایـن رویـداد، مطالعه و 

دقـت در دالیـل به وجودآورنـده ی آن اسـت. در این جـا 
اگـر بخواهیـم بـه طـور کلـی علـت این اتفـاق را بررسـی 
تقسـیم  کلـی  دسـته  سـه  بـه  می توانیـم  را  آن  کنیـم، 
کنیـم. یکـی از ویژگی هـای اصلـی تشـکل های سیاسـی 
و اجتمائـی دانشـجویان، حرکـت مسـتقل و ایجـاد امواج 
در حالـی  ایـن  اسـت.  اجتمائـِی خودسـاخته  سیاسـی- 
اسـت کـه امروزه شـاهد گرایـش آن ها به گروه هـای فعال 

سیاسـی و اجتمائـی هسـتیم و حتی بعضـاً گوش به فرمان 
ایـن گروه هـا بوده انـد و اصـوالً کمتـر پیـش آمـده اسـت 
ایـن تشـکل ها بی واسـطه احـزاب، موتـور تحـرک جامعه 
گردنـد. بـرای ایجاد دولت اسـالمی باید همـه ابعاد دولت 
را در نظـر گرفـت و مبـارزات را طـوری سـازماندهی کرد 
کـه اولویت هـا فـدای مسـائلی کـه در رسـانه ها پررنگ تـر 
شـناخت  بـا  امـر  ایـن  و  نشـود  می شـوند،  داده  جلـوه 

اولویت هـا و یک دسـت کـردن عقایـد اعضا و سـازماندهی 
مشـترک بیـن صفـوف امکان پذیـر اسـت. اما تشـکل های 
دانشـجویی به علـت عدم داشـتن یک ایدئولوژی منسـجم 
و روشـن و عـدم سـازماندهی قدرتمند از طـرف نهاد های 
پشـتیبان بـه ایـن مهم جامعـه عمـل نمی پوشـانند. یکی 
از بزرگتریـن مشـکالت کـه بـر روی بقیـه معضـالت این 
تاثیـر  مسـتقیم  غیـر  یـا  مسـتقیم  به صـورت  تشـکل ها 
می گـذارد فاصلـه گرفتـن آن هـا از مـردم اسـت و ایـن 
فقـط  تشـکل ها  ایـن  مطالبـات  می شـود  باعـث  خـود 
توسـط قشـر کوچکـی از جامعـه دنبـال شـود و همچنین 
ایـن مطالبـات از عمـق نیـاز مـردم بلند نشـود کـه این ها 
نتایجـی مانند عـدم توانایی در انقالبی کـردن اغلب مردم 
و دانشـجویان مذهبـی و عدم توانایی در جهت بخشـیدن 
به شـاکله فکـری آن ها باشـد. در نظام اسـالمی مقبولیت 
عـام بـر مقبولیـت دینـی ترجیـح دارد و ایـن خود نشـان 
از فعلیـت یافتـن شـعار جمهـوری اسـت. اهمیـت مـردم 
در نظـام اسـالمی تـا آن جـا مـی باشـد کـه رهبـر کبیـر 
انقـالب ایـران، بنیـان پیـروزی انقالب اسـالمی را وحدت 
و همدلـی جامعـه دانسـته اند، اما سیاسـتگذاری های کلی 
تشـکل ها در دانشـگاه سـبب چنددسـتگی دانشـجویان و 
به تبـع آن چند دسـتگی مردم شـده اسـت. ایـن درحالی 
اسـت کـه جنبـش دانشـجویی در زمـان انقالب توانسـت 
بـا  فکـری،  تضـاد  علیرغـم  را  غیرمذهبـی  جریان هـای 

نهضـت امـام خمینـی هم سـوکنند.

ما و نظام اسالمی
نگاه فعال به مسیر پنج گانه جمهوری اسالمی )بخش دوم(

رویکرد  دو  با  اسالمی  انقالب  مسأله  به  قبل  شماره  در 
یک  مثابۀ  به  را  اسالمی  انقالب  اول  رویکرد  نگریستیم؛ 
ضروری  نیز  را  آن  از  عبور  اما  می دانست  مفید  پدیدۀ 
یک  انقالب  نحله،  این  منظر  از  عبارتی  به  می انگاشت. 
اسالمی  مانایی جریان  و  تداوم  بیشتر؛  نه  و  است  مرحله 
اما  است.  اسالمی  انقالب  مرحلۀ  از  گذار  به  منوط  ایران 
انقالب اسالمی نه تنها  باور است که  رویکرد دوم بر این 
یک پدیده بی نظیر، بلکه یک روح ماندگار در کالبد تمام 
بود. توضیح  مراحل پیش روی جمهوری اسالمی خواهد 
مراحل  طی  در  اسالمی  جمهوری  مطلوب  الگوی  این که 
است؛  خورشیدی  نحو  به  انقالبی گری  افاضه ی  پیش رو، 
یعنی همان گونه که خورشید دائماً در حال ساطع نمودن 
درحالت  است،  حیات  برای  ضروری  عنصر  عنوان  به  نور 
افاضه  باید  انقالبی گری،  نیز  اسالمی  جمهوری  مطلوب 
خورشیدی به مراحل بعدی خود داشته باشد. پس انقالب 

یک امر دائمی بوده و تمام شدنی نیست.
»نظام اسالمی« به عنوان دومین مرحله از مسیر پنج گانه 
جمهوری اسالمی با همان منطق انقالبی آغاز شد و طی 
رسید.  اولیه  تدوین  و  نزج  به  ساله  ده  حدوداً  بازه  یک 
نظام  عظیم  مأموریت  اصلی  کنش گران  گفت  می توان 
در  پیش تر  که  بودند  نخبگانی  اول  حلقۀ  همان  سازی 
ابرعملیات  در  حاال  و  آب دیده شده  انقالب  مرحلۀ  زمین 
نظام سازی طالیه دار، و در مسیر پنج گانه پیش ران حرکت 

کشور به جلو بودند.
باید اذعان نمود یکی از سخت ترین مراحل نمو جمهوری 
همچون  انقالب  بوده  است.  نظام سازی  مرحلۀ  اسالمی، 
اساسی ترین  باید  است  آسیب پذیر  به شدت  که  نوباوه ای 

و کالن ترین تصمیم ها را برای آیندۀ خود بگیرد. البته این 
تمام مشکل نیست؛ ۳۱ شهریور ۵۹ با آغاز حملۀ صدام به 
ایران دشواری مرحلۀ نظام سازی دوچندان می شود. جایی 
که تمام عزم کشور باید معطوف به حمایت از نظام شود 
جنگ تحمیلی آغاز می شود. نیاز به تطویل و ورود جزئی 
نیست اما باز این مرحله مصادف است با ورود منافقین به 
فاز نظامی علیه جمهوری اسالمی و درگیری با یک دشمن 
شاه  حکومت  با  انقالبیون،  هم سنگر  پیش تر  که  داخلی 
قربانیان  مجموع  آمارها  برخی  در  است.  می کرده  مبارزه 
می رسد.  نفر   ۱۶000 به  سازی  نظام  مرحلۀ  در  ترور 
ضربه  هدف  با  تروریستی  عملیات   20 بیش از  همچنین 
در  فرقان  گروهک  توسط  کشور  کلیدی  عناصر  به  زدن 

محاسبۀ  عادی  فرمول  با  اگر  گرفت.  صورت  بازه  همین 
انقالب ها به این اتفاقات بنگریم به یقین خواهیم رسید که 
تنها یکی از عوامل مذکور برای خاتمۀ تومار انقالب کافی 
بود. اما آنچه موجب تداوم انقالب و عبور همزمان از مرحلۀ 
نظام سازی شد، دمیده شدن روح انقالبی گری از طرفی در 
از  و  میدانی  متعدد  چالش های  کنترل  برای  مردم  آحاد 
برای  نظام سازی  مرحلۀ  اصلی  در کنش گران  دیگر  طرف 
عبور دادن مسیر انقالب از آن تنگۀ خطیر بود. نگاه فعال 
تبدیل  عامل  نظام سازی  مرحلۀ  در  انقالبی  روح  وجود  و 
ممکن های  اتفاقی  چه  اما  شد؛  ها  ممکن  به  ناممکن ها 

مرحلۀ بعد را به ناممکن ها تبدیل کرد؟ 
قسمت بعد: »ما و دولت اسالمی«

عـلوم  پـزشـکی شهیـد بـهشـتـی

یادداشتی از سیدحسام الدین حسینی؛
دانشگاه امام صادق )علیه السالم(

یادداشتی از سعید شفیعی؛
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