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 باب در که بحثي با. هستم گرامي سروران شما خدمت در که هستم خوشوقت خيلي

 . داشت خواهيم همديگر با دو اين ترابط و تناسب و اقتصاد و فرهنگ

 غلط بودن تقسیم بندی رایج!

 انساني هايعرصه و انسان هايساحت ساير با که نيست مقوالتي جزو فرهنگ مسأله

 چه و فردي هايحوزه در چه را انساني هايساحت توانيمنمي ما. باشد داشته عرضي رابطه

 در شايد. کنيم تقسيم فرهنگي خانوادگي، سياسي، اقتصادي، عرصه به اجتماعي هايحوزه

 به بنديتقسيم اين ولي بگيرد قرار بحث مورد ايبنديتقسيم همچين عاميانه زبان و مقوله

 ساحت و عرصه از صحبت ما وقتي که مفهوم اين به. است غلط فني و تخصصي لحاظ

 برش يک در ،«اقتصادي فرهنگ» در اقتصاد مسأله هايزمينهپيش قاعدتاً کنيم،مي اقتصاد

 به چيزي در سياست ساحت و عرصه هايزمينهپيش. دارد معنا و است گرفته شکل طولي،

 داشته اقتصاد عرصه بر تأکيدي اگر همين براي. گيردمي شکل «سياسي فرهنگ» مقوله اسم

 . نيست جدا فرهنگ حوزه از مسأله اين کنيم، توجهي اقتصاد عرصه به بخواهيم و باشيم

 هافرهنگ، مقدمه ورود به سایر عرصه

 تواندمي مسلمان جوان آيا مثالً. داريم هم مسلمان جوان تربيت در را بحث همين ما

 پزشکي تخصص تواندمي بله،! باشم؟ داشته پزشکي تخصص ندارم دوست من که بگويد

مي من بگويد، تواندنمي اما. باشد داشته تخصص مهندسي در آن جاي به و باشد نداشته

. باشم فارغ عمومي بهداشت و اوليه هايکمک حوزه در اوليه دانش و اوليه سواد از خواهم

 و مسلمان جوان يک روزمره زندگي الزمه که اياوليه اسالمي معارف از من بگويد تواندنمي

 . ندارم نيازي و هستم فارغ است، مسلمان دانشجوي يک

 يک اساساً بايد شويم،مي فرهنگ و دين چون هاييعرصه وارد ما که وقتي همين، براي

 هايمقوله چند هر. عرضي نگاه يک نه کنيم، دنبال انساني هايساحت در را طولي نگاه نوع

 اقتصاد مثالً. باشند داشته هم عرضي روابط همديگر با توانندمي هااين از کدام هر تخصصي

. کنند برقرار را مختلف هايتناسب مختلف انحاي به توانندمي فرهنگ، با اقتصاد سياست، با

 . پرداخت خواهم آن به عرايضم ادامه در من

 



 

 

2

 

2 

 

 پیوندهای سه گانه فرهنگ و اقتصاد

 فرهنگ اقتصادِ. 1

 نوع سه. باشيم داشته بنديتقسيم سه منطقي طور به فرهنگ و اقتصاد بين توانيممي ما

 اسم به ايمقوله از ما مضاف پيوند در. است مضاف پيوند اولي. باشيم داشته توانيممي پيوند

 از يکي عنوان به را علمي ادبيات از وسيعي دايره که کنيممي صحبت «فرهنگ اقتصاد»

 امروزه نيازهاي از يکي و دهدمي اختصاص خودش به اقتصاد رشته تخصصي هايگرايش

 . هست هم ما کشور امروز گذاريسياست و کارشناسي و تخصصي هايمقوله

 و شنيداري و گفتاري و ديداري هايرسانه انواع تئاتر، کتاب، سينما، چون مباحثي در ما

 آن اقتصاد فرهنگ، آن اقتصاد. هستيم رسانه آن اقتصاد هايمقوله به توجه نيازمند مکتوب،

 و عرضه بازار، گذاري،قيمت آن، ريزيبودجه مالي، مسائل در گيريتصميم چون مباحثي. هنر

 . دهندمي نشان فرهنگ اقتصاد اسم به چيزي در را خودشان که هستند مقوالتي هااين تقاضا،

 يک کردن دنبال هاوقت خيلي که کنندمي صحبت اين از «فرهنگ اقتصاد» علماي

مي فرهنگ اقتصاد حوزه و فرهنگ آن اقتصادي هايزمينه به توجه نيازمند خاص، فرهنگ

 يک عنوان به فرهنگي، مديريت در تواندمي مالياتي هايسياست مثالً زمينه اين در. باشد

 . باشد توجه مورد فرهنگي ابزار

 فرهنگي اقتصاد. 2

 جور يک که کنيممي ياد «فرهنگي اقتصاد» عنوان به آن از که است ايحوزه دوم حوزه

 اقتصاد». شودمي برقرار موصوف و صفت رابطه فرهنگ و اقتصاد بين و است موصوف حوزه

 شکل فرهنگ حوزه در آن، پيشرفت و توسعه اصليِ هايپيشران که است اقتصادي «فرهنگي

 از است آن پي در که فرهنگي صنايع يک عنوان به فرهنگي هايمقوله به توجه چه. گيردمي

 براي را افزوده ارزش خلق و وريبهره رشد، اشتغال، پيشرفت، کند، سعي فرهنگي هايبخش

 هايپايه که برسيم «فرهنگي اقتصادي» از مفهوم اين به چه و بياورد ارمغان به کشورش

 جامعه يک اقتصادي ساختار کليت در بخواهيم را جامعه آن هايارزش و فرهنگي و اخالقي

 . کنيممي «فرهنگي اقتصاد» به تعبير هم اين از ما باشيم، کرده حاکم

 مثالً. دارند علمي جايگاه کنممي من که تقسيماتي اين دنيا، امروز علمي ادبيات در دقيقاً
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 Economics» به دومي و شودمي ناميده «Economics of Culture» به اولي

Cultural» توصيه حتي و بدهد اختصاص خودش به مفصلي مقوله تواندمي هم اين که

 در بنيان،دانش اقتصاد چون هاييمقوله با مقاومتي اقتصاد عرصه در رهبري معظم مقام هاي

 . گيردمي قرار بحث مورد «فرهنگي اقتصاد» حوزه با مواردي

 اقتصادی فرهنگ. 3

 و صفت ايرابطه هم آن. دارد وجود فرهنگ و اقتصاد بين رابطه از هم سومي مقوله

 فرهنگ» اسم به. است موصوف فرهنگ و صفت اقتصاد دفعه اين ولي است موصوفي

 خاصي توجه آن به بايد و شودمي تلقي ما راهبردي هايمقوله از هم مقوله اين. «اقتصادي

 انقالب با متناسب خواهدمي که اقتصادي در- اسالمي انقالب ادبيات در مخصوصاً. کرد

 سوي از که هاييهجمه- دارد نظام که نيازهايي حسب طور همين و -بگيرد شکل اسالمي

 . باشد ما جدي توجه مورد بايد -شودمي اسالمي انقالب به اقتصاد عرصه در دشمن

 که کنیم کار چه که کنیممي صحبت این از اقتصادی فرهنگ مقوله در ما

 آحاد و بزرگسال و کودک مسلمان، جوان رفتارهای و هاگرایش و هاشناخت

 در است، ما معیار نظام و هاارزش مطلوب و خواهیممي که گونه آن ما مردم

 رازق را خدا که کنيم کار چه. بشود داده خمس که کنيم کار چه مثالً .بگیرد شکل اسالم

 که کنيم کار چه. کنيم وارد خودمان زندگي هايصحنه تکتک در را خدا رازقيت و بدانيم

 به کمک مثل هاييمقوله. بربندد رخت ما زندگي از تبذير و اسراف مثل ايمقوله

 اسالمي، اقتصادي عقايد قالب در ما که مواردي آن تمام و ايتام به کمک نوع،هم

 روزمره زندگي در بتوانيم را شناسيممي اسالمي اقتصادي احکام و اسالمي اقتصادي اخالقيات

 رفتارهاي در و خودمان باطني گرايشي نظام در و خودمان ذهني هايشاکله در خودمان،

اين از کدام هر وارد که است جدي بسيار مقوله يک هم اين. بدهيم نشان خودمان از روزمره

 در ،«اقتصادي فرهنگ» و «فرهنگي اقتصاد» يعني آخري مورد دو مخصوصاً بشويم، ها

 در رهبري معظم مقام که اخيري سال چند هايگفتمان در اسالمي، انقالب اخير هايپروژه

 اخير دهه يک اين در که نويني معماري در طور همين و اندکرده تأکيد آن به سال شعارهاي

 . کنيم سؤاالتي و بدهيم توضيح مستافا طور به آن به نسبت توانيممي بينيم،مي له معظم از ما
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 نتایج و تبعات جدا کردن فرهنگ و اقتصاد

 هم، از مختلف علوم طور همين و هم از انسان مختلف هايساحت کردن جدا جريان

 يکي انساني، هاساحت بين و علوم بين روابط و ترابط به نکردن توجه ها،آن شدن تخصصي

 مثل ديگر کشورهاي از بسياري به و گرفت شکل مدرنيته در متأسفانه که بود جرياناتي از

 که اندشده اين به متوجه هم هاغربي خود امروزه که حالي در. کرد پيدا تسري هم ما کشور

 همين به و است نشدني اساساً انساني هايساحت در گونه، اين هايِديوارکشي و مرزکشي

 مطالعات قبيل اين و ايفرارشته اي،رشتهميان اي،رشتهبين مطالعات امروز که است دليل

 . دارد ايويژه جايگاه هادانشگاه در تلفيقي

 هایگیریتصمیم قاعدتاً ببینیم، جدا اقتصاد از را فرهنگ حوزه ما اگر

مي که وقتي ما اجتماعي کالن هایگیریتصمیم و روزمره زندگي در ما فردی

 خواهد ریختگي هم به و مشکل نوعي دچار مطمئناً کنیم، سازیجامعه خواهیم

 را آن فرهنگي هایزمینهپیش ولي کرد توجه اقتصاد مقوله به شودنمي. بود

 به نسبت را انسان باطني و دروني و ذهني هایزمینهپیش. کرد فراموش

 و هاانگیزه انواع و اندیشید فرهنگ به نسبت شودنمي. کرد فراموش اقتصاد

 و رفتارهای بر و گیردمي شکل اقتصاد بحث در که منفي و مثبت هایمحرکه

 . گرفت نادیده را گذاردمي تأثیر ما فرهنگي هاینگرش

مقوله طور همين و نيستند اقتصاد از دور به حجاب و مد چون هاييمقوله از کدام هيچ

 فرهنگي هايپايه از فارغ کارآفريني و وريبهره رشد، فرهنگ، انداز،پس مثل اقتصادي هاي

 است ايمقوله اين. حوزه دو اين از کدام هر نشناختن يعني هااين کردن جدا. نيستند خودشان

. داشتند اذعان آن به هم دنيا قديمي بزرگ نخبگان حتي و دنيا امروز نخبگان همه تقريباً که

 گويد،مي. است بزرگ اقتصاددانان از يکي. باشيد شنيده را «ميل استوارت جان» اسم شايد

 به اقتصاد مقوله در من اگر يعني. داندنمي هم را اقتصاد نداند، را اقتصاد جز که اقتصادداني

رشته چند رويکرد و نکنم توجه آن شناختيروان و اجتماعي و سياسي آن، فرهنگي هايزمينه

 . بشناسم را مقوله آن توانمنمي باشم، نداشته بعدي چند و اي
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 انساني علوم در مخصوصاً و اسالمي شناسيمعرفت در ديگر ما که اسالمي ادبيات در

 مختلف هايساحت که باشيم مواظب بايد که کنيممي تأکيد بسيار مسأله اين به اسالمي،

 شويم، وارد بخواهيم خانواده مثل ايعرصه هر در وااِل نبينيم هم از جدا و پاره پاره را انسان

 هویت از درستي شناخت ما قطعاً ببینیم، جدا فرهنگ از را اقتصاد حوزه اگر

 این و داشت، نخواهیم گیرد،مي شکل خانواده قالب در که انساني جمعي

 .داد خواهد قرار ما دست روی را زیادی هایهزینه و هاآسیب

 اقتصاد عرصه در هم اسالمي انقالب در اخير دهه سه در که هاييآسيب از بخشي شايد

 خيلي بايد که است بوده هااين ترابط به توجه عدم از ناشي ايم،داشته فرهنگ عرصه در هم و

 . پرداخت خواهم هاآن به که دارم متعددي هايمثال زمينه اين در من. باشد جدي توجه مورد

 مرغ همسایه غاز است!

 خودمان به نسبت ما که است باورهايي و هانگرش فرهنگ، حوزه هايعرصه از يکي

 امام حضرت و شديم احيا اسالمي انقالب با ما که شودمي اين از صحبت وقتي مثالً. داريم

 انقالب در اثرها از خيلي منشأ اين و «توانيممي ما» که داد تذکر و کرد تأکيد داد، ياد ما به

. نداديم هم را خاکمان از وجب يک ما سده چند از بعد مقدس، دفاع در کمااينکه. شد اسالمي

 اول کشور چند جزو هاعرصه از خيلي در کمکم. کرديم خوبي علميِ جهاد علمي، عرصه در

 . طور همين هم اقتصاد عرصه در ايم؛شده و شويممي شناخته

. داشتيم سازندگي و کرديم جنگ. ايمداشته را مقاومي بسيار اقتصاد دهه سه همين در

 هايهجمه شکل به اقتصاد، تخريب شکل به بيرون، از دشمن هايهجمه همه عليرغم

 باعث فرهنگ مقوله به توجهيبي هم هاوقت بعضي اما ايمداشته مقاومي اقتصاد اقتصادي،

 نداشتيم، يا داشتيم محکمي اقتصاد ما آيا که مقوله همين در. بخوريم هاييضربه ما که شده

 . است اقتصاد عرصه در فرهنگي عنصر يک حضور فقدان دقيقاً کنم،مي عرض که مثالي اين

 مقاوم اقتصادي دهه سه اين تمام در ايران اقتصاد است، اقتصاد امرشته که بنده نظر از

 ارز عرصه در که اين مثال طور به چي؟ مثال طور به. کنيم ترمقاوم را آن بايد ما و است بوده

 از بعد ما شناسند،مي ايران اقتصاد هايضعف و مشکالت از يکي عنوان به را آن ما مردم که

 شاه که- توماني هفت ارز گذشته، سال چهل نزديک طرف، اين به 52 سال از شايد و انقالب
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 پانصد و هزار سه حدود در ارز که اآلن تا -بوده کرده تنظيم تومان هفت روي اشتباه به

 سه تومان، هفت هستيم؛ شاهد را ملي پول تضعيف برابر پانصد حدود در چيزي است، تومان

بين فضاي به نسبت بعضاً و ما کشور مشابه کشورهايي در اما. است شده تومان پانصد و هزار

 و جنگ نه داشته، را پهلوي تخريب نه داشته، جنگ نه که ترکيه مثل تر،راحت ما از المللي

 مندبهره او هايکمک از و غلتيده استکبار دامان در هم هميشه داشته، را استکبار با دشمني

 يک موقع آن من که -شمسي 16 سال تا شمسي 11 سال از- ساله پنج دوره يک در شده،

 به قريب اشملي پول اي،ساله پنج بازه همچين يک در فقط کردم،مي مطالعه را تحقيقي

 علیرغم ایران اقتصاد يعني اين. شودمي تضعيف برابر پانصد و هزار به نزديک چيزي

 دوره در ترکیه که تغییری سوم یک ساله، چهل دوره یک در هاهجمه همه

 یک ساله هشت دوره یک در ما. دهدمي نشان خودش از را داشته ساله پنج

 ترقوی ترکیه از برابر چهار و بیست ارز، زمینه در یعني. داریم را سومش

 . هستیم

 اقتصادش عرصه مدیریت به نسبت ایراني یک باور که ببینید شما حاال

 بد بگوییم اگر. است چگونه اقتصادیش وضعیت به نسبت. است چگونه

 یعني شناسدنمي عرصه این در را خودش اقتصاد هایقوت بگوییم اگر است،

 به الزم هایتکنولوژی و ابزارها اقتصادی، فرهنگ عرصه در که ایمشده قائل

 نیاز مقام در را خودش الزم رسانه ایران اقتصاد. اندنکرده کار کفایت قدر

 آمارهاي حسب متوسط طور به ايراني کارگر مثالً. مباحث ساير طور همين .است نداشته

 باالي تقريباً ايوريبهره شده، منتشر اخيراً همين که آسيايي وريبهره الملليبين سازمان

 کارگر وريبهره. داريم وريبهره مالزيايي از بيش ما. دارد ژاپني متوسط کارگر برابر چهار

 ولي. است درصد شش و سي حدود مالزيايي وريبهره و درصد هشت و چهل حدود ايراني

 ايوريبهره چه ايراني کارگر شما نظر به بگوييد، مردم به و بگيريد ميکروفون يک شما اگر

 تصوير معموالً غيررسمي، عمومي فرهنگ و غيررسمي هايرسانه گفت؟ خواهند چه دارد،

 منفي ايراني کارگر از من تصوير که وقتي. است نهاده ما ذهن در را ايمنفي و سياه خيلي
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 هم الزم رفتارهاي بازگشت، و رفت يک در که شودمي اين نتيجه باشد، منفي خودم از باشد،

 . بدهم نشان خودم از توانمنمي لزوم مواقع در

 اوايل به نسبت اخير دهه سه در گذشته، هايسال در که ببينيم ما مثالً ميزان همين به

 از کنيم، نگاه 55 سال از اگر. است شده برابر ده حدود چيزي ايراني هر سرانه درآمد انقالب،

 اگر. برابر ده حدود يعني رسيده دالر هزار سيزده باالي به دالر سيصد و هزار حدود چيزي

 در ما بگويم؛ را انقالب کارنامه بخواهم و است انقالب شروع که بدهم قرار مالک را 51 سال

 دالر هزار سيزده باالي تا دالر ششصد و هزار از برابر، هفت حدود چيزي اخير سال سي طول

 . ايمداشته گذشته سال در را

 رفاه متوسط شدن برابر هفت اين ملموس، و محسوس متوسط، طور به ايراني هر آيا

 به است؟ گونه اين چرا. نه که رسدمي نظر به! کند؟مي لمس را اش،مصرفي سبد عموميش،

 در رسانه، حوزه و اذهان مديريت در بايد که هاييشناخت و باورها آن ما اقتصاد که اين خاطر

. است نداشته رسانه ايران اقتصاد. است نداشته را باشد کاشته مردمش آحاد تکتک عرصه

 نوع یک باید فرهنگ. بينممي اقتصاد با فرهنگ رابطه حوزه از هاييمثال را هااين من

 من. بکارد شخص وجود در را مناسب رفتاری نظام و گرایشي نظام شناختي، نظام

 خودم به و خودم اقتصاد به نگاه آن از و زاویه آن از و است مطلوب که گونه آن باید

 ذهني مدیریت عرصه در ما که بگویم باید باشم، نداشته را این اگر ولي کنم نگاه

 .ایمشده و شد خواهیم مشکل دچار

 بسیار ایجامعه بسا چه که کنیممي این از صحبت همیشه انساني علوم در ما

 اما باشد امن ایجامعه است ممکن. باشند نداشته فقر حس آن مردم اما باشد فقیر

 هااين البته. است ذهن حوزه از غير واقعيات حوزه همين براي .کنند ناامني حس آن مردم

 کم را فقر و کنم ايجاد امنيت واقعي عرصه در بايد من که همزماني اما دارند تأثير هم روي

 ملموس و محسوس مردم براي هم ذهني عرصه در را امنيت اين و فقر کاهش اين بايد کنم،

 مثل دارند، را آمريکا سرانه درآمد دهم يک شايد که داريم را کشورهايي دنيا در ما. کنم

 است جالب و عجيب خيلي ولي دارد را آمريکا سرانه درآمد دهم يک تقريباً مکزيک. مکزيک

 هاآمريکايي با سطح هم برند،مي زندگيشان از که کيفي ها،آن مردم رضايتمندي سطح که
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 ما چرا که شودمي نوشته زيادي مقاالت و شده سؤال هاآمريکايي از خيلي براي اين و است

 شاهد ولي داريم سرانه طور به را بيشتري ثروت برابر ده که اين عليرغم هاآمريکايي

 ساختارهاي به اين. دارند رضايت ما از بيش هامکزيکي چرا و هستيم کمتري رضايتمندي

 . گرددبرمي اقتصاد مقوله به نسبت ما فرهنگي

 ها و رفتارهاهای اقتصادی ناشي از تصحیح نگرشارتقای شاخصه

 رشد گذشته سال چهارصد سيصد، اين طول در که کشورهايي تمام تقريباً ديگر طرف از

 که بوده رفتارهايي از ناشي رشد کرد، رصد تاريخ در شودمي هم آن از قبل حتي و اند،کرده

 اندازپس و گذاريسرمايه رفتار در ها،آن مصرفي رفتار در اند؛داده انجام آن مردم آحاد تکتک

 گذاريسياست اساساً که بگوييم بايد ما مفهوم اين به... و هاآن کاري وجدان در ها،آن

مي من اگر. نيست هاآن فرهنگ حوزه از جدا چيزي مردم اقتصادي امور تدبير و اقتصادي

 هم باشم؛ ساخته را کار فرهنگ بايد ابتدا کند، پيدا افزايش ايراني کارگر دستمزد که خواهم

 بسترهاي با قطعاً سازيفرهنگ اين از بخشي. کارگر در هم و کارفرما در هم کارآفرين، در

 جنس از مشخصاً که دارد هم هاييزمينه اما گيردمي شکل مقررات و گذاريقانون و حقوقي

 من اگر وااِل. است ايرسانه کار جنس از است، فرهنگي کار جنس از است، فرهنگي ابزار

خانه زن جوان، پير، بچه، وجود رادر ايران اقتصادي نيازهاي از و ايران اقتصاد از الزم شناخت

 او در الزم رفتار قطعاً باشم، نکرده درست او وجود در را الزم گرايش اگر و باشم نساخته دار

 قُلْ» فرمايدمي قرآن. است داده ياد ما به قرآن که است ايقاعده يک اين. گيردنمي شکل

 رفتار چه. کنندمي رفتار هايشانشاکله اساس بر همه( 84/اسراء)«شَاکِلَتِهِ عَلَى يَعْمَلُ کُلٌّ

 آن ساختن یعني اقتصاد عرصه در فرهنگي کار. اقتصادي رفتار چه و باشد سياسي

. بشود منجر اقتصادی مطلوب رفتارهای از مجموعه یک به خواهدمي که هاشاکله

 هر یا باشد اقتصادی ثبات باشد، اقتصادی رشد باشد، وریبهره رفتار آن اسم حاال

 زمينه اين در ما يعني .است دنیا اقتصادهای همه توجه و نظر مورد که دیگری مقوله

 پيشرفت دنبال همه و هستيم رشد دنبال همه نداريم؛ فرانسه يا آمريکا اقتصاد با تفاوتي

 اقتصاديشان سازيفرهنگ و شانفرهنگي ساختارهاي از استفاده با و قِبَل از همه و. هستيم

 داريسرمايه نظام با ما که هم مواردي در. کنند تأمين را هامقوله آن کنندمي سعي که است
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 ديگر جاهاي و آمريکا و اروپا در که دموکراسي و سوسياليستي هاينظام مارکسيستي، نظام و

مي اسالمي ـ ايراني بومي اقتصادي الگوي نوع يک از صحبت و داريم تفاوت است، موجود

 يک از را رفتارها آن و ارزشي نظام آن سازي،فرهنگ با بايد ما که است جاهايي دقيقاً کنيم،

 . کنيم متفاوت آمريکايي انسان يک يا اروپايي انسان

 شود نتیجه مطلوبحس یک چیزی، ضربدر خود آن چیز، مي

 ايتام، به کمک هايمقوله که هستيم معتقد اگر شود، داده خمس که هستيم معتقد ما اگر

 فرهنگ به توجه بدون توانيمنمي ما اساساً بشود، گرفته جدي بايد  غيره و عدالت به توجه

 توسط وقتي تا عدالتخواهي و طلبيعدالت مثل بحثي. کنيد دقت شما. کنيم پياده را هااين

 باال اسناد سري يک نوشتن با و پايين به باال از خواست با و شعار با نشود، فرهنگ مردم

 سطح به ما جامعه که است ممکن. نيست شدني اساساً مجلس، در هاقانون يا دستي

. باشند داشته عدالتيبي حس مردم ولي باشد رسیده هم عدالت از باالیي

 کلي نتیجه شودمي چیز، آن خود ضربدر چیزی، یک حس. فرماییدمي دقت

 به ما بشود، صفر هااین از کدام هر. ماست مطلوب انساني علوم در که

 همین به. بود خواهد صفر نهایي ضرب محصول. ایمنرسیده خودمان خواسته

 که زدم که هایيمثال این در مخصوصاً اقتصاد با فرهنگ ارتباط بحث دلیل

رسانه مدیریت ذهن، مدیریت ،«اقتصادی فرهنگ» بحث بر مبتني هاآن همه

 بسیار، ای مقوله ما برای بود، انساني رفتار و گرایش و شناخت مدیریت ای،

  .است استراتژیک بسیار

 مدل اقتصاد اسالمي کافي نیست، باید رفتارسازی اقتصادی کرد

 و خمس هايتئوري که بوديم اين دنبال و کرديم اسالمي اقتصاد از صحبت هاسال ما

 در و بنويسيم کتاب و مقاله بنويسيم، اقتصادي هايمدل کنيم، تبيين را زکات هايتئوري

 هم اروپايي دانشگاه در حتي بشود، پذيرفته علمي مقاله يک عنوان به هم دنيا جاي همه

 پژوهشي مقاالت اتفاق به قريب اکثر که است اسالمي اقتصاد از شاخه يک اين. بشود خوانده

 به مربوط اشهمه ايم،کرده کار اسالمي اقتصاد در سال شصت اين در ما که هايينامهپايان و
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 چه نوشتيم، را هايشمدل حاال که کنيممي مطرح را سؤال اين وقتي اما. است حوزه همين

 استفاده. است ديگري علمي کار يک نيازمند اين بدهد، خمس مسلمان بچه اين که کنيم کار

 حوزه را آن اسم ما که است رفتارسازي براي ديگري علمي کار يک هايچارچوب از

 . گذاريممي «اقتصادي فرهنگ»

 نتوانسته اما باشیم کرده طراحي خوبي اسالمي اقتصاد ما که است ممکن

 را خمس اقتصادی مدل که است وقت آن. کنیم اقتصادی رفتارسازی باشیم

 . دهندنمي خمس ما هایبچه ولي داریم

 ما بار يک. کنيم رفتارسازي چگونه که است همين «فرهنگي اقتصاد» هايمقوله از يکي

نخبه که است اين ما مشکل بار يک کنيم، درست را دارخانه زن رفتار که هستيم اين دنبال

 انقالب با متناسب و الزم اقتصادي فرهنگ ما، مجلس نماينده ما، مسئول ما، مدير ي

 و خودآگاه خودش هايگيريتصميم و هاگذاريسياست در نتيجتاً و ندارد را اسالمي

 براي و انقالب براي که شودمي تبعاتي باعث و دهدمي نشان را هاتناسب عدم آن ناخودآگاه،

 . کندمي ايجاد هزينه کشور

 که هاييفعاليت تمام به ساله شصت برش يک در حتي که بگويم خواهممي جهت اين از

. است مانده مغفول اسالمي اقتصاد فرهنگ بگوييم، توانيممي شده، اسالمي اقتصاد عرصه در

 و اسالمي اقتصاد فرهنگ باب در اسالمي اقتصاد تخصصي مجالت در مقاله يک حتي شما

 توجه غرب دنياي در که حالي در. بينيدنمي سازيشناخت سازي،گرايش رفتارسازي، چگونگي

سرمايه که هاييمؤلفه و زوايا تکتک. کنندمي «اقتصادي فرهنگ» عرصه به ايجدي بسيار

. چينندمي بچه براي دبستانيپيش و کودکستان در را دارد الزم خودش اقتصاد عنوان به داري

 به نسبت داري،سرمايه نظام خاص باشد، داشته توجهي مصرف به نسبت که است قرار اگر

 مثل کشوري در شان،ملي درسي برنامه در داري،سرمايه نظام خاص کند، ايويژه توجه بهره

 تحقيقي يک در را هااين همه ما. شودمي شروع کودکستان از کره ژاپن، انگليس، آمريکا،

 دادن ياد به ما پرورش و آموزش نظام. ايمبوده توجهبي هااين به اساساً ما و. ايمکرده رصد

 از من. است توجهبي ايرانيش اقتصاد و اسالمي اقتصاد از مسلمانبچه يک روزمره نيازهاي

 در جواني اگر آمريکا، مثل کشوري در. زنممي مثال آمريکا از و کنممي رصد دشمن جبهه
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 نزديک که کندمي زندگي ايالتي در جواني و است دريا نزديک که کندمي زندگي ايالتي

 که حالي در دهند؛مي ياد او به را شغلي هايفرصت نوع دو شاندرسي برنامه در است، جنگل

 به نسبت سيما و صدا کنند،نمي دريافتي که پرورش و آموزش از نيستند، گونه اين ما جوانان

 بچه که است اين نتيجه. کندمي عمل ضعيف بسيار بسيار اقتصاد آموزش و سازيفرهنگ

 و تمشيت و تدبير در بسا چه که زيرزميني، و عامه فرهنگ فضاي يک به شودمي وانهاده

 هاآن از اگر آيند،مي شهر به روستا از که هاييبچه از بعضي همين براي. نيست ما مديريت

 به سودآوريش ميزان و منطقه و اسم با دقيقاً کنيد، سؤال تهران شغلي هايفرصت مورد در

. دانندنمي چيزي کنيد، سؤال هاآن استان شغلي هايفرصت از اگر ولي دهندمي توضيح شما

 . است اقتصاد مقوله نسبت ما کارکرد ضعف اين

 فقر کالمي

 و تعليم نظام و فرهنگ که کاري کنيد، دقت شما. شودنمي متوقف جا همين مسأله

 اقتصاد از من که وقتي اآلن مثالً دهد،مي کليدواژه ما به که است اين کند،مي تربيت

 با دقيقاً ببندد، نقش شما ذهن در خواهممي که معاني از بسياري کنم،مي صحبت مقاومتي

 گفتماني و زباني مجموعه اين مفاهيم، نظام اين اگر حاال. کنممي منتقل شما به کلمه يک

 و تعليم نظام ما اگر نشود، منتقل ما مردم به فرهنگي ابزارهاي و هارسانه و هادستگاه توسط

 همان افتد،مي اتفاقي چه دانيدمي باشيم، نداشته را خودمان الزم اقتصادي فرهنگ و تربيت

 هايزمينه در رهبري معظم مقام که است اين افتاده که اتفاقي. است افتاده اآلن که اتفاقي

 و برندمي اسم اقتصادي هايکليدواژه سري يک از و کنندمي صحبت اقتصادي مختلف

 ما مردم قشرهاي از بعضي و هابخش از بعضي ولي زنندمي حرف مردم با هاآن براساس

 مقام مثالً. است نشده داده هاآن به جايي چون ندارند، آشنايي اساساً هاکليدواژه آن به نسبت

 اقتصاد همان -  است کارآفرين اقتصادي مقاومتي، اقتصاد فرمايند،مي رهبري معظم

 گرايش و الزم ادراک چه يعني کارآفريني که اين به نسبت هابچه ولي - است کارآفرين

 صادر خودشان از توانندنمي را الزم رفتار نهايتاً و ندارند را آن ضرورت به نسبت الزم دروني

 خرج به را ايهوشمندي چنين اصالً رهبري معظم مقام بگوييم، که است اين مثل. کنند

 آن ولي کردند صحبت ايشان بگوييم، يا باشيم نداشته هوشمند چنين رهبري ما. باشد نداده
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 . فرماييدمي دقت. ايمنشنيده کدام هيچ و بستيم را تلويزيون و راديو پيچ ما را تکه يک

 ايراني، شهروند منِ ايراني، جوان منِ و کنندمي ملي توليد از صحبت ايشان که وقتي

 سرمايه و کار از حمايت چرا که اين از الزمي تصوير ندانم، را داخلي توليد با ملي توليد تفاوت

 به را ايهوشمندي چنين رهبري گويي که شودمي اين اشنتيجه ندانم، را است جدي ايراني

 . باشد نداده خرج

 سازیسازی و گفتمانشعارهای سال، ابزار فرهنگ

 که هستند سازیگفتمان و سازیفرهنگ ابزار یک دقیقاً سال شعارهای

 موضوع به نسبت که جدیتي و هوشمندی و عنایت با رهبری معظم مقام

 اگر. کندمي را الزم استفاده ابزارها این از دارد و داده را تشخیص این دارند،

 ممکن. هستند کامپیوتری شدهزیپ هایفایل مثل سال شعارهای کنید، دقت

 یک در و کنیم زیپ را کامپیوتری هایفایل از باالیي نسبتاً حجم ما که است

 فایل همچین وقتي مقابل طرف. کنیم منتقل مقابل طرف به کوچک نسبتاً فایل

 تا کند باز کند، زیپآن را فایل آن بتواند باید کرد، دریافت را ایشدهزیپ

 ایکلمه چند شعار یک سال، شعارهای. کند استفاده محتویاتش از بتواند

 نگاه ایبسته یک عنوان به ایکلمه چند شعار این به باید مردم ولي است

 و هاشناسيآسیب ها،شناسيجریان ها،شناسيآینده انواع از پر که کنند

 برآيند و نخبگاني گزارش هاده رهبري معظم مقام گويا .است کشور هایشناسيمسأله

 مردم تکتک اگر حاال. کنندمي منتقل ما به و کنندمي زيپ کلمه چند در را کشور نخبگان

 شده داده هاآن به رهبري معظم مقام سوي از که را هاييفايل نتوانند ما، مختلف اصناف ما،

 شودمي اين هم نتيجه. بود خواهد استفاده قابل غير هاآن براي فايل آن کنند، زيپآن را است

 اجتماعي الزم حرکت و الزم رفتار آن، به نسبت توانيمنمي ولي داريم را سال شعارهاي ما که

 از کويري يک به کنيد،مي دنبال را اين شما که وقتي. باشيم داشته جامعه عمومي سپهر در را

 . نداريم را هاآن و کردهمي کار اقتصاد عرصه در بايد که رسيدمي فرهنگي ابزارهاي انواع

 باال هاآن سن يعني. هستند بيسواد يا سوادکم تقريباً ما مردم از نيمي به قريب ببينيد،
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 و شنيدن براي هاآن لغت دايره اما باشند ساله شصت و ساله پنجاه که است ممکن است،

 جمعيت از نيمي اين براي شما. است راهنمايي يا ابتدايي بچه يک حد در فهميدن و خواندن

 کتابي هيچ نداريد، کتابي هيچ نداريد، ايمجله هيچ نفر، ميليون چند و سي به نزديک ايران،

 که مجله و روزنامه کم بسيار بسيار يعني گويممي که هيچ - شودنمي منتشر هاآن براي

 سيراب و اشباع کودک مجالت و هاروزنامه با بتوانند که نيستند کساني هااين. نداريم تقريباً

. است پيشرفته هاآن ذهني ساختار. است بزرگ هاآن ذهني ساختار که اين دليل به بشوند،

مي چگونه اقتصاد، عرصه در ما ابزاري چنين نداشتن با حاال. است محدود هاآن لغات دايره

 . کنيم مديريت را مردم عمومي رفتارهاي توانيم

 و اوالً اقتصاد به رهبری معظم مقام تأکیدات گویم،مي من همین برای

 اگر که این دلیل به. است آسان بسیار آن اثبات دلیل. است فرهنگي بالذات

 ترینعمومي در نبود نیاز کند، پیدا اقتصادی ورود صرفاً خواستمي ایشان

 شاید - است نو سال تحویل از بعد هایسخنراني که سیما و صدا باکس

سخنراني در هم بعد و - باشد این سال کل در تلویزیون برنامه ترینپربیننده

 معظم مقام هایسخنراني ترینپربیننده از یکي جزو باز که رضوی، حرم های

 است اين دهندهنشان اين .کنند مطرح را هابحث این است، سال طول در رهبری

 کار اقتصاد حوزه در مردم عمومي فرهنگ و عمومي گفتمان و مردمي حوزه با اتفاقاً ايشان که

 اينوشته يک توسط تواندمي رهبري معظم مقام راهبردهاي و هاسياست و تأکيدها وااِل دارند

 معظم مقام چرا. بشود ابالغ مجلس اقتصادي کميسيون به بشود، ابالغ دولت هيئت به

 به! کردند؟ پيگيري را ديگري مسير يک اخير سال ده اين در اقتصادي عرصه در رهبري

 مسأله شدن مردمي. است «اقتصادي فرهنگ» نيست، اقتصاد مسأله خود مقوله، که اين دليل

 . است اقتصاد و فرهنگ مسأله از ديگر تعريف يک اين و است

 پذیری اقتصادی نداریم!والیت

 ابالغ مصرف الگوي اصالح حوزه در رهبري معظم مقام که کلي هايسياست شما

 از تاسه. دارد اصلي محور شش کنيم، خالصه را هاسياست اين اگر. کنيد مالحظه را فرمودند
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 اصلي محور شش در ولي است بند ده. است سازيفرهنگ حوزه در اصلي محور شش اين

 فرهنگ عمومي، تربيت و تعليم حوزه در تايشسه تا،شش اين از و است تخليص قابل

 حوزه و فرهنگ حوزه که اين يعني اين. است انسان به توجه و همگاني هايآموزش عمومي،

 متأسفانه منتها. مرتبط هم با و تنيده هم در و رفته هم در بسيار بسيار است ايمقوله اقتصاد

 و سياسي فرهنگي، مسائل اقتصادي، مسائل گفتيم، اشهمه عمومي، گفتمان در ما که وقتي

 ها،بعضي براي وقت آن داديم، نشان عرضي هايمخزن عنوان به و هم کنار در را هااين

 آيدمي پيش سؤال اين کنند،مي عنوان اقتصادي را سال شعار رهبري معظم مقام که وقتي

 فرهنگي شعارهاي خودخودبه اقتصادي شعارهاي که حالي در نشد؛ عنوان فرهنگي چرا که

 . هستند هم

 فرهنگِ عرصه در من است ممکن که اين يعني له معظم نظر از اقتصاد مسأله بر تأکيد

 در هاايراني. باشم داشته موجودي نخوريم، شکست دشمن از که اياندازه به استکبارستيزي

 به سياسي ناپذيري ذلت فرهنگ و استکبارستيزي فرهنگ که کردند ثابت گذشته سال سي

 عرصه در را شهادت و ايثار فرهنگ دارند، را خودشان از دفاع فرهنگ دارند، کافي اندازه

عرصه در ايثار اجتماعي، هايعرصه در ايثار که است ممکن مردم همين اما دارند؛ سياسي

 که نيستيم حاضر ولي کنيم ايثارها خيلي هستيم حاضر ما. باشند نداشته را اقتصادي هاي

 ولو ايراني کاالي خريد در که نيستيم حاضر مثالً. بدهيم کسي به را مان خودروي پارک جاي

 من. کنيم ايثار اندکي باشد، ترپايين آن کيفيت و خارجي کاالي از باالتر کمي قيمتش که اين

 کيفيت ايراني کاالي گفت،. خرينمي ايراني کاالي چرا گفتم،مي داريخانه خانم يک به

 بود، پايين هم قيمتش و داشت خوب کيفيت اگر گفتم. است باال هم قيمتش و ندارد

 اين دارخانه زن هايمجاهدت از که فرمودند رهبري معظم مقام. نبود هنري که خريدنش

 ديگر که باشد خوب قيمتش و کيفيت که بود قرار اگر کند؛ مصرف ايراني کاالي که است

 بخري، را ايراني کاالي اين اگر گفتم، او به. ببينيم را قضيه طرف آن حاال. نبود مجاهدت

 تومان بيست اينجوري من گفت. توماني پنجاه کاالي يک مثالً. کني ضرر چقدر کنيمي فکر

. بيندازي آشغال سطل به را تومانت بيست آقا روي گل براي هستي حاضر گفتم. کنممي ضرر

 کامالً دهيم،مي سياسي تصوير قضيه از که وقتي يعني. کنينمي چرا پس گفتم آره، گفت
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 پذيريواليت ما يعني. ندارد ذهنش در را همان اقتصادي تصوير ولي است پذيرواليت

 .نداريم اقتصادي

 چقدر را الهي رزاقيت ولي نداريم مشکلي هيچ معاد و نبوت و توحيد و خداوند باب در ما

 بر تأکید از جدا چیزی اقتصاد بر تأکید پس ايم؟کرده لمس مانروزمره زندگي در

. نیست اسالمي فرهنگ حوزه از بریده چیزی. نیست معاد و نبوت و توحید

 توانیمنمي اصالً ما. اسالم یعني این و نیست معنویت حوزه از بریده چیزی

 بتوان مسيحيت در شايد .کنیم جدا آن مادیت عرصه از را اسالم معنویت عرصه

. نداريم چيزي چنين اسالم در ما ولي کرد تقسيم معنوي و مادي به را امري يا مقوله يک

 و باشد معنوي تواندنمي و است مادي اسالم در که ببريد اسم را رفتاري هيچ توانيدنمي شما

 ترينمادي. نيست مادي و است معنوي صرفاً که ببريد نام توانيدنمي هم را رفتاري هيچ

 بدهيم، انجام خدا امر راستاي در و اهلل الي قربه با ما که است کافي را بشري هايساحت

 که است کافي خواندن، نماز مثل را کارها ترينمعنوي. شودمي ما زندگي کارهاي ترينمعنوي

 . شودمي مادي امر يک باشيم، داده انجام خالصانه غير و خدايي غير نيت با

 ، بیش از آنکه اقتصادی باشد، فرهنگي است«حماسه اقتصادی»شعار 

 را اقتصاد به رهبري معظم مقام تأکيد هايمقوله که برگرديم نگاه اين به بايد ما پس

 شده گفته «اقتصادي حماسه» عرصه در که امسال شعار همين. ندانيم فرهنگ از جدا چيزي

 ببينم، اقتصاد آن در که آن از بيش من! است؟ اقتصادي شعار اين که کنيدمي فکر شما. است

 ذهنم در شدهزيپ فايل مثل را حماسه بتوانم بايد من. چيست حماسه. بينممي فرهنگ آن در

مي رهبري معظم مقام که برسم ايمفهومي چارچوب به تا کنم زيپآن کنم؛ رمزگشايي

 براي آن از شودمي که مفهومي هايچارچوب از يکي. بشنوم حماسه از من که خواسته

 پيش قرن نيم مطهري شهيد که استمفهومي چارچوب گرفت، کمک حماسه مقوله فهميدن

 با اساساً که. چه يعني حماسه شيعه نظر از که است، گفته خودش حسيني حماسه کتاب در

 اگر. بوده شيعي زندگي هايمؤلفه از يکي هميشه حماسه حسين، امام داشتن و عاشورا داشتن

 از را شيعي فرهنگ و زندگي مهم هايپايه از يکي شايد بگيريم، شيعه زندگي از را حماسه ما

 رمزگشايي کليد اساساً حماسه گويند،مي مطهري شهيد که قدري به. باشيم داده دست
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. بشناسي را حسين امام توانينمي نشناسي، را حماسه اگر يعني است؛ حسين امام شخصيت

. خواهدمي چه ما از اقتصادي، حماسه از رهبري معظم مقام و است چه حماسه که ببينيم حاال

 ديگر هايحماسه همه با اينجايش تا. هيجان از غلياني يک با است متموج روح يک حماسه

 فهميدن شعور، عقالنيت، عدالتخواهي، طلبي،حق عالوه به. است يکسان هاشرقي و هاغربي

 آن بحث... و کامل انسان به شدن وصل روحي، عظمت عزت، و مردانگي آفرينش، غايت

 را هااين تکتک و کنيم باز را مطهري شهيد مفهومي چارچوب و ذهني مدل که است مفصل

 بينيدمي کنيد، نگاه گونه اين مسأله به که وقتي. کنيم تفسير بار يک ماناقتصادي عرصه در

 با هستيم؛ خودمان که) دروني دشمن هاوقت خيلي که ما جامعه اقتصادي پازل در دقيقاً که

 دشمن يا( مانمحض شخصي هايطلبيمنفعت با احتکارمان، با تبذيرمان، با اسرافمان،

 حماسه روح ما که است اين از ناشي کند، اقدام ما عليه تواندمي( اقتصادي تحريم با) بيروني

. داريم خودمان سياسي زندگي در را حماسه روح. ايمداده دست از ماناقتصادي زندگي در را

. آيدمي در هيجان به ايران ملت روح که بينيدمي بگويد، ايجمله يک اوباما که است کافي

 صد ايرانيان مثل. هستند زنده ايران ملت بشود، توهين ما مقدسات از يکي به که است کافي

 هااين و بزنند دار تهران در را شاننوري اهلل فضل شيخ مثالً که نيستند قبل سال پنجاه و

 يا هست ما هايعرصه همه در ما بودن زنده آيا اما هستيم زنده ما امروز. نخورند تکاني هيچ

 جز کارکردی اقتصادی حماسه. هستيم مهم «اقتصاديِ فرهنگ» نيازمند ما پس. نه

 عرصه در شیعي زندگي سبک برای شیعي حماسي فرهنگ یک ساختن

 باشید، داشته اقتصاد عرصه در را شیعي زندگي سبک شما اگر. ندارد اقتصاد

 خارجي، کاالی مصرف یعني الذله منه هیهات مصادیق از یکي که فهمیدمي

 .هست ذلت نوع یک آن در چون

بهره پايين، راندمان کار، در جديت عدم انداز،پس عدم گذاري،سرمايه عدم که دانيدمي

! نبود؟ السالمعليه علي حضرت شيعه امام مگر. خواندنمي شيعه با تبذير و اسراف پايين، وري

 توانيممي که چقدر هر بشويم، جور همان بايد هم ما بود، چگونه السالمعليه علي حضرت

 نماز جايي که ببيند و برويد شما اگر. ندارد معنا بودن امام واال کنيم؛ ايشان شبيه را خودمان

 اين امام بپرسيد هاآن از هستند، او پشت مأمومين و ايستاده جلو امام و خوانندمي جماعت
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 جماعت امام خواندن، نماز موقع که ببينيد بعد. است جلو که کسي گويندمي کيست، جماعت

 خواندمي حمد دارد ايشان خوانند،مي قنوت خودشان براي دارند هااين و رودمي سجده به دارد

 اين نداريد، امام شما بگوييم، بايد که است اينجا روند؛مي سجده به خودشان براي هااين و

 کنم، صحبت معصوم چهارده امامت از خودم براي توانممي چطور من. نيست شما امام

 که گونهآن خودم، اقتصادي زندگي در ولي کنم، خودم بر السالمعليه علي امامت از صحبت

 به فهمکم زاهد آن و  کردمي زندگي باقر محمد امام که گونه آن نباشم؛ دارند دوست ايشان

 .هستي دنياطلب قدر اين چرا که کرد اعتراض و دهدمي تذکر ايشان

 اقتصاد اسالمي نخواهیم داشت  وقتي که فرهنگ اقتصادی ما درست نشود، تا

 يا شناسياسالم جزئيات همين اينکه دليل به هابعضي که هستيم شاهد اآلن متأسفانه ما

حزب و مذهبي هايبچه بين در حتي - دانندنمي را شيعي و اسالمي اقتصاديِ فرهنگ

 تأکید شما نظر به پرسندمي و آيدمي پيش سؤال شانبراي هاوقت بعضي -اللهي

 اقتصاد به مادی رویکرد نوعي ها،سال این در رهبری معظم مقام مکرر

 که وقتي ،(ع)باقر محمد امام به که است نگاهي همان دقیقاً این! نیست؟

 مضاعف همت و تالش و کردمي ماکزیمم را خودش وریبهره داشت ایشان

 بعید تو از که کردند اعتراض او به کرد،مي کار داشت وقتي برد،مي کار به

 آفتاب این در که است بعید تو از. هستي عابد تو. هستي زاهد تو است؛

 همین. کني کار دنیا برای و کني تالش و بریزی عرق گونه این شدید

اسالم که هایيآن از بعضي طرف از شد،( ع)باقر محمد امام به که اعتراضي

 مقوله. نیست این مقوله اساساً که حالي در. شد آقا به ندارند دقیقي شناسي

 خواهدمي که ایراني ـ اسالمي الگوی جامعه ساختن در ما که است این

 آفرینش نظام تکاملي حرکت راستای در و بشود بشریت جهان برای الگویي

جامعه باید  -شودمي ختم موعود میعاد به انشاءاهلل که - بشری جامعه و ما

 و اقتصادی مختلف هایساحت و مختلف هایحوزه حیث از که بسازیم ای

 ناب اقتصادی فرهنگ یک داشتن نیازمند این و باشد نمونه اقتصادی غیر
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 درست ما اقتصادي فرهنگ که وقتي تا. داديم اسالمي اقتصاد از شعار هاسال ما. است

 دشمن رواني عمليات و دشمن هايهجمه انواع در و داشت نخواهيم اسالمي اقتصاد نشود،

 . شد خواهيم شکست دچار

  عملیات رواني ؛ هجوم به فرهنگ اقتصادی

 که بينيدمي شما. است رواني عمليات مسأله اقتصاد، و فرهنگ يحوزه هايمقوله از يکي

تله در هم ما مردم از بعضي و کندمي ما اقتصاد روي متعدد هايرواني عمليات چگونه دشمن

 براي مشکلي يک تحريم حوزه در دشمن ارز، بحث همين در. افتندمي رواني عمليات هاي

 دشمن رواني عمليات که گرفت شکل وقتي اساسي مشکل ولي بود کرده ايجاد ارزاق عرضه

 ولي مردم، درصد ده ولو مردم، از اندکي ولو گذاشت؛ اثر مردم از بعضي روي ارز، عرصه در

 رودمي ارز بازار به دارخانه زن و بگذارند، اقتصاد روي بزرگي اثرات توانندمي درصد ده همان

 . کنند باور مردم درصد ده ولو کند،مي متالطم را ارز بازار اين. بخرد ارز خواهدمي و

 وقتي قبالً که داريخانه زن هر گويممي. زنممي را مثال اين هاکالس سر هميشه من

 به بخرد، رودمي که دفعه اين بخر، مرغ دوتا گفتمي بخرد، مرغ برود خواستمي شوهرش

 شوهرش به ذهني، غلط تصاوير هايمسأله ها،شايعه هايمسأله دشمن، رواني عمليات دليل

 رويمي داري بشود، گران بشود، کم مرغ که است قرار شنيدم بگويد. بخر مرغ چهارتا بگويد

 برابر چند آن قيمت. شد خواهد گران حتماً مرغ که شد خواهد اين اشنتيجه. بخر چهارتا

 هفته يک ظرف را تقاضايشان ها،ايراني درصد چهل يا سي فقط که است کافي. شد خواهد

 توليد سيستم هيچ. باشد تقاضايي چنين پاسخگوي که ندارد امکان هم عرضه. کنند برابر دو

 حتي. کند برابر دو را اشعرضه هفته، دو مدت ظرف تواندنمي دنيا از کشوري هيچ در مرغي

 بخواهيد اگر بدهد، پاسخ هم بندري مبادي و نباشيد هم تحريم و باشيد داشته دالر شما اگر

خرده و فروشيعمده شبکه در آن توزيع و تخليه و سفارش ثبت و خريد کنيد، هم وارد را مرغ

 . کشدمي طول ماه دو حداقل فروشي

 رواني تله یک دشمن، رواني عملیات یک ذهني، غلط تصور یک پس

 است چیزی این. کند بزرگ هایتالطم دچار را اقتصاد عرصه تواندمي دشمن

 ما هایضعف جزو. کنیم توجه آن به اقتصادی فرهنگ عرصه در باید ما که
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 . است

 توانیم با تحریم اقتصادی ایران را شکست بدهیم، مگر با سه شرط!نمي

 آمريکا کنگره پژوهشي مراکز از يکي از تحريم اقتصاد حوزه در که هاييگزارش جزء من

 هايشاخص انواع با. بود داده ارائه ايران تحريم زمينه در گزارشي بود، جالب خيلي و خواندم

 چه ما و است وضعيتي چه در ايران تحريم که بود داده گزارش خودشان براي و خودشان

 هاضربه چقدر. بزنيم ضربه ايران به توانستيم چقدر. گرفتيم نتيجه چقدر. ايمکرده هاييتحريم

 تحريم که بود اين آخرش بنديجمع. بود کرده تحليل را هااين همه. خورده هم ما خود به

 با مگر بدهيم، شکست را ايران اقتصادي تحريم با توانيمنمي ما. است خوردهشکست ايران

 . شرط سه

 هايآوريفن و تکنولوژي کليدي، کاالهاي در را ايران بتوانيم ما که است اين اول شرط

 در که کرده ثابت ايران چون. است نشدني بود، نوشته زيرش خودش. کنيم تحريم اصلي

 جامعه اتحاد بتوانيم که است اين دوم شرط. بسازد جايگزين تواندمي راحتي به آوريفن زمينه

 و چين يعني. سؤال عالمت چين، مشکل بود، نوشته زيرش. کنيم تأمين ايران عليه را جهاني

 و پنجاه به نزديک در بلکه ايران تحريم مورد در فقط نه که هستند کشورهايي جزو روسيه

 بازي ضد هميشه واقع در کرده، دنيا در گذشته سال سي در آمريکا که تحريمي هفت شش

 به که بود مانده سوم عامل. است نشدني ايران عليه جهاني اتحاد امکان پس. اندکرده

 به نسبت رواني ادراک ایران مردم که بود این عامل آن. بود شده پیشنهاد کنگره

 پایینش. ببینند تاده را دانه یک یعني. کنند پیدا هاتحریم تأثیرگذاری و اثربخشي

 کرده دریافت آمریکا کنگره که است گزارشي این! شودمي موفق این بود، نوشته

 صحبت همين براي. است ما وضعيت اين. 1اندکرده کار خودشان تحقيقاتي مؤسسات. است

 .است راهبردي بسيار بسيار است؛ جدي بسيار ما براي «اقتصادي فرهنگ» مقوله از کردن

 زندگي و خانواده اقتصاد چه شوم،مي وارد مختلف هايزاويه از که وقتي ديديد، شما
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 و اسالمي اقتصاد مسأله چه استکبارستيزي، مسأله چه تحريم، مسأله چه مان، روزمره شهري

 .است ايجدي بسيار بحث «اقتصادي فرهنگ» بحث مان، شيعي و ديني حيات مسأله چه

 یا دارند همراه به را خود خاص فرهنگ مختلف اقتصادی هایمدل آیا: سوال

 شعارهای چون باشند؟ فرهنگي هر پذیرای توانندمي مزاحمت ایجاد بدون

 مطرح مختلف هایگرایش و هاجناح کاندیداها، سوی از مختلفي اقتصادی

مي را کار آن و کنیممي را کار این کشور برای و آییممي ما مثالً که شودمي

 داشته اقتصادی شعارهای آن با مالزم فرهنگ به توجهي که این بدون کنیم،

 .  باشند

 مطهري شهيد بحثي آن مثل اقتصادي مختلف مکاتب و هانظام در اقتصاد مقوله ببينيد،

 دهدمي ياد ما به و کندمي استفاده قرآني معارف يک از ايشان که است باطل و حق حوزه در

 نگاه در ما. شوندمي ممزوج هم با باطل و حق هميشه ندارد، وجود مطلق باطل وقت هيچ که

 حق، واقعاً دارند هاييبخش يک که هستيم شاهد را اين هم سوسياليزم و داريسرمايه به

 هايمؤلفه از بعضي و اساسي هايگيريجهت در منتها ما؛ پذيرش مورد و عقاليي عقالني،

 الگوهاي و بشري تجارب داري،سرمايه مکاتب از استفاده در ما. اندشده ممزوج باطل با ديگر

. هستند ما پااليش نيازمند هاآن که باشيم داشته را دقت اين بايد هميشه بومي غير اقتصادي

 هاآن که اين دليل به. ما فلسفي و ارزشي مبادي لحاظ به پااليش ما، فرهنگي پااليش اتفاقاً

 بدانيم پيشپيش بايد ما همين براي. است نکته يک اين. اندکرده قاطي هم با را باطل و حق

 نداريم مشکلي هيچ و دارد سازگاري قابل ما فرهنگ با اقتصادي الگوي هر از هاييبخش که

 مسير از خالصي و ناب طور به که اين مگر. دارد ناسازگاري مطمئناً آن از هاييبخش ولي

 هايمدل و الگوها در. باشد جوشيده ما مکان و زمان مقتضيات و نيازها و نقل و عقل

 شودمي مطرح کشور در نخبگاني مختلف رويکردهاي در و مختلف هايجناح در که اقتصادي

 و سال سي این طول در را اقتصادی هایمدل این از بعضي ما. است طور همين هم

 بوده غربي الگوهای از پاالیشي بدون برداریگرته بعضاً که داشتیم سراغ آن از قبل

 تبعات و اثرات و نتایج هم طلبیده،مي را خودش خاص هایزمینهپیش هم هااین و

 و مارکسیستي رویکردهای چه.  است کرده اجرا جامعه در را خودش خاص فرهنگي
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 اقتصادی هایمدل این. ببینیم را لیبرال دارانهسرمایه رویکردهای چه ببینیم، را چپ

 حوزه از اصالً تبعات در چه و  هازمینهپیش در چه کردم، عرض که طور همان

 باید ما شود،مي ارائه که ایاقتصادی مدل هر همین برای. نیستند منفک فرهنگشان

 در که آنچه با و ایراني فرهنگ با اقتصادمان، اسالمي فرهنگ با کنیم، سنجينسبت

کرده تصویر اسالمي انقالب برای که ایفرهنگي ساختار واقع در و ما بزرگان کالم

پیش در چه مدل این بگوییم، توانیممي سنجينسبت نآ با. کندمي پیدا معنا ایم

 . ندارد یا دارد اسالمي انقالب با را الزم تناسب تبعات در چه و هازمینه

 اساس بر و کنيم حمايت کارگر از بايد که رفتيم اين سمت به هاسال ما کنيد فرض مثال

 بينيممي کنيم،مي نگاه قانون همين به و آييممي که وقتي ولي. نوشتيم کار قانون هم آن

 کرده کارگر و کار از حمايتي که است ممکن رهبري معظم مقام دقيق شناسيآسيب مطابق

 اين هم اشنتيجه و. است کرده ظلم دارسرمايه و سرمايه به هاوقت بعضي همزمان اما باشد

 و کار خود به بازگشت، يک در ديدند، لطمه و خوردند ضرر دارسرمايه و سرمايه وقتي که شده

 رويکردهاي از برخي دچار بعضاً ما که است اين دليل به اين. است خورده ضرر هم کارگر

 .شديم تفريطي و افراطي

 از غلط تصويري که شد استفاده هاييمدل از متأسفانه سازندگي حوزه در جنگ از بعد 

 اقتصاد براي که هستم کساني جزو من. انداخت راه کشور در گراييمصرف و تقاضا مقوله

 را ما وقت هيچ اسالمي اقتصاد که هستم معتقد. دارند قبول را مصرف و تقاضا مؤلفه اسالمي،

 توصيه کردن مصرف درست به را ما اسالمي اقتصاد است، نکرده توصيه مصرف کردن کم به

 اين مفهوم به زهد نداريم؛ قبول را دنيا از دوري مفهوم به زهد ما همين براي. است کرده

 گراييمصرف جريان يک الگوها از برخي که بوديم شاهد دقيقاً ما. نبندي دل دنيا به که است

 حاکم کشور در را ما ايراني فرهنگ با متناسب غير حتي ما، ارزشي فرهنگ با متناسب غير

. زدند مثال مسائل اين از بارها هم رهبري معظم مقام. بينيممي را اشنتيجه امروزه که. کرد

 کاالي به را مصرفش بايد کرده فکر که هاييمريضي بعضي مدها، بعضي برندها، بعضي

 در انقالب با. داشتيم هم انقالب از قبل ما که است مشکالتي و نتايج جزو بزند، گره خارجي

 اين در ما و شد هاييدقتيبي متأسفانه بعداً ولي کند پيدا کاهش هااين که بوديم مسيري
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 . کرديم اشتباهاتي هازمينه

 نیاز آیا اقتصادی، مسائل روی هاسال این در آقا تاکیدات به توجه با: سوال

 باشد؟ صنعتي-اقتصادی مدیر دولت، راس که نیست

 بگوييم ما کهاين ندارم؛ قبول اقتصاد و فرهنگ عرصه بين را تميز و فاصل خط اين من

 از که جمهور رئيس قاعدتاً. را فرهنگي کانديداي يا داريم دوست را اقتصادي کانديداي آيا

 عرصه هم که کشوري. داريم کشور اجرايي مدير يک ما ببينيد،. است فراتر هامقوله اين

 همه مدير ما. سياسي عرصه و اقتصادي عرصه هم دارد، اجتماعي عرصه هم دارد، فرهنگي

 ما که است اشتباه يک اين کند؛نمي مديريت فرد کشور در هم قاعدتاً. داريم الزم را هااين

 کشور سياسي مديريت در را فردگرايانه رويکرد کساني هم اگر. کندمي مديريت فرد کنيم فکر

 . زدند اسالمي انقالب به را بزرگي ضربه من نظر به انداختند، راه

 و شده تعيين رهبري سوي از مدت کوتاه در که هست هايياولويت سري يک البته

 جنگ نظامي، جنگ عرصه در دشمن. است واضح اين بينيم،مي سال شعارهاي در مشخصاً

 وکيدي اميد ما عليه رهبري معظم مقام تعبير به فرهنگي جنگ حتي و سياسي جنگ امنيتي،

 يک و خاص تأکيد يک ما که است ممکن بسته، اميد اقتصادي عرصه در وقتي اما نبسته

 .باشيم داشته اقتصادي عرصه در را خاصي دقت و تمرکز

 کارآمدي اثبات داريم، نياز اآلن ما که آنچه کردند، تأکيد ما براي رهبري معظم مقام

 در و دنيا در اسالمي انقالب شدن الگو و الگو دادن براي است؛ دنيا به اسالمي انقالب

 پذيرش با بايد ما باز که هستند تأکيداتي تأکيدات، اين. داشتند اسالمي بيداري که کشورهايي

 اينجا. کنيم خاص توجه هم مدتميان و مدتکوتاه تأکيدات اين به نسبت ايشان، رهبري

 رئیس یک ولي بشود پررنگ اقتصاد مسأله موارد از بعضي در است ممکن که است

بي فرهنگ به نسبت و کرد خواهم اقتصادی توجه من که بگوید تواندنمي جمهور

بي اقتصاد به نسبت مثالً و است فرهنگي من توجه بگوید، کسي یک. باشد توجه

 .کند گذاریاولویت هااین بین بخواهد حتي یا باشد تفاوت

 اقتصادي گذارياولويت من چه، يعني که فهممنمي ساده دانشجوي يک عنوان به من

 در. فهممنمي را اين من نکنم، اقتصادي و کنم فرهنگي گذارياولويت نکنم؛ فرهنگي و کنم
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 .هستيم شاهد را منسجمي مجموعه يک ما و شوندمي مستفاد را معنا يک هم طول

 هم را داراولويت هايمسأله کند، رعايت را توازن اين که است اين جمهور رئيس نقش

 معظم مقام هايصحبت امام، وصيتنامه اساسي، قانون دين، که هاييچارچوب در و ببيند

 و فقهي را دين اصلي هايچارچوب علميه هايحوزه عظام، مراجع کلي، هايسياست رهبري،

 انقالب در که هاييگذاريريل تمام براي باشد کاملي و خوب مجري اند،کرده تعيين اخالقي

 . دارد انقالب که اهدافي و شده

 بنشيند، رهبري جاي به که جمهوري رئيس. رهبر نه است، ايدئولوگ نه جمهور رئيس

 جمهوري رياست مقام از ترپايين که جمهوري رئيس است؛ کرده عمل کشور مصالح خالف

 عمومي، وظايف تقسيم در و مراتب سلسله اين در ما. است کرده عمل خالف هم بنشيند

 ما... و هستيم جمهور رئيس يک نيازمند داريم، مردم داريم، مجلس نماينده داريم، رهبري

 سوي از چه و راست سوي از چه کند،نمي فرقي - مختلف هايدوره در که بوديم شاهد بعضاً

. ننشستند خودشان جايگاه در جمهور رؤساي از بعضي - غيرهم چه و طلباصالح از چه چپ،

 شروع. بدهد انجام را حوزه و دانشگاه کار کرده، سعي و رفته اجتماعي فيلسوفان جايگاه در يا

 و نشود کانديدا توانستمي. نيست سازيتئوري جمهور رئيس کار. است کرده سازيتئوري به

 ايدئولوگ که مطهري شهيد مثل کند، پردازيتئوري حوزوي يا آکادميک عرصه در و برود

 رهبر و کند کانديدا رهبري عنوان به خبرگان در را خودش توانستمي. بشود ايدئولوگ بود،

 کلمه اسم. هستيم مجري يک نيازمند ما نيستيم، دوتا اين از کدام هيچ نيازمند ما ولي. بشود

 مجري است، مجري نيست، هم کالن ريزيبرنامه يعني نيست، آنچناني ريزبرنامه مجري

 و تناسب از کنممي فکر کنيد، دقت را اين اگر. است شده گذاشته که هاييريل و هابرنامه

 . شويمنمي خارج قضيه اجتماعي و سياسي عدالت

 در. است مردمي انقالبي که است اين اسالمي انقالب هايماهيت بزرگترين از يکي

 واقع در است، فرد يک جمهور رئيس. است مردمي هم اجرا عرصه و گذاريسياست عرصه

 او با بايد کشور اجرايي ساختارهاي از ايمجموعه. نشانه يک مثل و سخنگو يک مثل بيشتر

 صفر از کشور که نيست قرار. بشود هماهنگ هااين با بايد هم او و کنند کار هماهنگ

 سال ده طول در ما. کنيد دقت جمهوري رياست مقوله عرصه در شما. بشود اندازيراه
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 تاچهار و سي به نزديک چيزي فرمودند، رهبري معظم مقام که خاصي معماري با گذشته

 سوي از ابالغي هايسياست ما درشت و ريز هايزمينه از بسياري در. داريم کلي سياست

 برنامه پنج حداقل ما داريم، راهبردي تحول سند و نقشه چند ما داريم، رهبري معظم مقام

برنامه اين مصوب خاص هايطرح و لوايح و مقررات و ملحقات با که داريم ساله پنج توسعه

 کارشناسي کارهاي برآيند همه هااين. هستيم مواجه بزرگي اسناد با واقع در ما ساله، پنج هاي

 معظم مقام تعبير به هستند؛ ما هايسرمايه جزو و سال سي اين طول در کشور نخبگاني و

 را باالدستي کالن سند نه و چهل به نزديک شما که وقتي حاال. هستند ما هايريل رهبري

 هستيد تناسبي و توازن نوع يک شاهد دهيد،مي قرار هم کنار منتظم ضلعي چند وجه يک در

 که رسيده آن به گذشته دهه چند طول در کشور نخبگاني برآيند و رهبري معظم مقام که

 هم ازهم، بريده و دارد، سياست حوزه دارد، فرهنگ حوزه دارد، اقتصاد حوزه در مناسبي وزن

 کلي هايسياست مصرف، الگوي اصالح کلي هايسياست از يکي مثالً کردم، عرض. نيستند

 سياسي فرهنگي عناصر دقيقاً رهبري، معظم مقام سوي از ابالغي ملي توليد از حمايت

 . است ديده خودش درون در هم را خودش اجتماعي

سياست مجري اين اگر حاال. است مجري يک است، رويش اسمش مجريه قوه رئيس

 ريل از که است کسي قاعدتاً کند، فراموش را باالدستي اسناد کند، فراموش را کلي هاي

سياست چارچوب در و اسالمي انقالب ريل در که هستيم کسي نيازمند ما. است شده خارج

 هايحرف ها،سياست از فراتر مسائل مورد در سخنراني گونه هر. کند اقدام ابالغي کلي هاي

 صحبت گونه هر. اندگفته و نوشته اندازچشم و اساسي قانون در را آن بهتر که است تکراري

 تکرار اشتغال، بيکاري، تورم، مسکن، مثالً مشکالت حل کالن راهبردهاي مورد در کردن

 باشد، هاآن از خارج اگر و شده گفته کلي هايسياست در حالت بهترين در که است مطالبي

 هايسياست اجراي مکانيزم و اجرا نحوه که بگويد کانديدا اگر اما. است ريل از رفتن بيرون

 نيازمند آن به اسالمي ايران رسدمي نظر به که است کانديدايي اين کند،مي دنبال را کلي

 . است

 نخبگاني برآیند که را ایشان زبان را، رهبری معظم مقام که است اینجا من نکته

 فراموش را، است خودشان حق به یداهیانه هاینگاه و هاهوشمندی عالوه به کشور
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 در ایشان هایتوصیه کردن فراموش کلي، هایسیاست کردن فراموش. نکنیم

 قرار توجه مورد دانه دانه، ایشان هایتوصیه شده، نگاشته که - پنجم توسعه برنامه

 داده اسالمي ایران به رهبری که هایيقوت تمام گذاشتن کنار یعني -است گرفته

مي فکر من کنيم، نگاه گونهاين مسأله به ما اگر .است بزرگي بسیار ظلم این و است،

 . داريم اقتصاد و سياست و فرهنگ بين خوبي تناسب و توازن خودخودبه ما کنم

 کنند؟ توانندمي چه هادولت فرهنگ بر اقتصاد نشدن مسلط برای: سوال

 چیست؟ جمهور رئیس نقش

 تعريف يک ما هستند، وجهي چند الفاظي انساني، علوم الفاظ چون باشيم، مراقب بايد ما

مي را خودمان هايارزش کنيم، باز را جعبه اين وقتي مشخصاً که داريم فرهنگ حوزه از

. بينيممي را دين بينيم،مي را خودمان بودن انسان تعريف بينيم،مي را آفرينش غايت بينيم،

 اين اگر. بدهيم قرار خودمان فرهنگ با مساوي زوايايش تمام با را دين توانيممي ما يعني

. دارد طريقيت ندارد، موضوعيت ما براي اقتصاد. است ابزار اقتصاد که نيست شکي باشد،

 من براي. بروم ونک ميدان به خواهممي مثالً بروم، مقصدي به خواهممي من کنيد فرض

 در. رساندمي ونک ميدان به را من که است ايوسيله و ابزار ماشين. نيست هدف ماشين

 جایگاه و تعریف اند،گفته مفصل که است هاسال ما علمای اسالمي، اقتصاد اندیشه

 پول، سود،. ندارد موضوعیت ما برای اقتصاد است، واضح ما انساني حوزه در اقتصاد

 آفرینش غایت و کرامت به انسان که این برای است، ابزار و است الزم هااین همه

 رویکردی هر نیست، شکي کنیم، تعریف گونه این اگر. برسد اللّهيخلیفة آن به خود،

 را هدف و ابزار جای و بدهد قرار اقتصاد ذیل در را معنا آن به فرهنگ بخواهد که

 اولويت بر رهبري معظم مقام تأکيد که دادم توضيح من اما .نیست اسالمي کند، فراموش

 پيش، سال يازده هشتاد، سال در تأکيدي يک در حتي ايشان که - اقتصادي هايمسأله

 استقالل اگر که فرمودند گذشته سال در. است اقتصادي مسأله ما امروز اولويت که گفتند

 آن اساساً اين - رودمي سؤال زير هم ما فرهنگي و سياسي استقالل نکنيم، پيدا اقتصادي

 يک را خدا و آفرينش وجودي فلسفه و دين و هاارزش کل که کرديم تصوير قبالً که دوگاني

 . نيست آن ديگر، طرف در را مادي ابزارهاي و گذاشتيم طرف
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 بايد اقتصاد تمام و است ابزار ندارد، اولويتي اقتصاد قطعاً اول تعريف آن در کردم؛ عرض

 در اما. نيست شک است، اقتصاد مخدوم ما انسانيت و فرهنگ و دين و بشود فرهنگ خادم

 ديگر شود،مي مطرح بحث از ديگري سطح يک در و است عملياتي بحث که دوم نگاه اين

 کردم، عرض. شويم وارد چگونه اقتصاد به نسبت که است اين. نيست فرهنگ از تعريف آن

 آن روي دشمن که موضوعاتي منتها. گيرندمي شکل هم طولِ در و است فرهنگي باز ما ورود

 و ندارد نفوذ امکان دشمن سنگر و موضع چند و چندين در که ايجبهه يک مثل کرده، کيد

 سنگري به توجه. کنم توجه سنگر آن به بايد من حاال. است کرده پيدا نفوذ سنگري يک در

 به اصالً. نيست ديگر سنگرهاي گذاشتن کنار مفهوم به اصالً بسته، اميد آن به دشمن که

 داده دست از را خودش ارزش نمازخانه دارم، نمازخانه جايي من اگر که نيست اين مفهوم

 . ندارد هم به ربطي. باشد

مي نظر به. برويم مردم ذهن در سؤال تصحيح سراغ به ابتدا از بايد ما کنم،مي فکر من

نمي کندمي دنبال رهبري معظم مقام که چيزي آن با و است اشتباه اساساً سؤال که رسد

 شبهات اين به حتماً بگيرد، شکل هابچه ذهن در دوگان اين و ذهنيت اين اگر اتفاقاً. خواند

 واقعاً اگر که. بمانيم در پاسخش در بسا چه بعداً که خودساخته شبهات رسيد، خواهيم هم

 چيز هر پايه فرهنگ که دارند جمالتي هم امام حضرت و است مهم و است اين فرهنگ

 خواهيممي جوري چه پس است، فرهنگ چيز همه پايه که دارند جمالتي آقا خود است،

 ايجاد دوگان اين که باشيم مواظب بايد. کنيم حل اقتصادي دادناولويت اين با را آن تعارض

 .نشود

 دانش با مرتبط و فني ای مسئله اندازه چه تا کشور اقتصادی مدیریت: سوال

 هافهم و هانگاه با مرتبط و فرهنگي ای مسئله چقدر و است اقتصاد آکادمیک

 مدیران؟ فرهنگي رفتارهای و

 دانش کار اصالً. داندنمي جدا فرهنگ حوزه از را خودش اقتصاد آکادميک دانش اساساً

 يک به را شما کندمي سعي کند،مي مطرح که هاييکليدواژه با يعني. است فرهنگي آکادميک

 کليدواژه با بفرماييد، فرض مثالً. بدهد توجه ارزشي هايمقوله يا واقعي هايمقوله سري

 با مصرف، کليدواژه با طورهمين بدهد؛ توجه ايحوزه يک به را شما که کندمي سعي سرمايه
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 کار دارد علمش زبان با. است علم زبان و کليدواژه هااين توسعه، با خصوصي، بخش با بازار،

 . کندمي فرهنگي

 چیزی باشد، آمده شرق از یا آمده غرب از که دانشي آن چه اقتصاد، دانش

 پیچیدگي البته. نیست ماشیني فنيِ مقوله یک هم اقتصاد. نیست فرهنگ از بریده

مقوله صرفاً سیاست و حقوق که است همین به سیاست یا حقوق به نسبت اقتصاد

 و دارد را انساني هایمقوله که است این در اقتصاد پیچیدگي هستند؛ انساني های

 من خاک اگر يا بريزم گندم بذر من اگر کشاورزي عرصه در مثالً. دارد هم فني هایمقوله

مي ايجاد که اياقتصادي گذاريارزش من، خاک وريبهره باشد، داشته خاصي ويژگي يک

 انساني هايمقوله قطعاً اما. هستند اقتصاد فني هايمقوله هااين. بود خواهد متفاوت کند

 نيستند، حاکم انساني هايمقوله بر فني هايمقوله. است آن فني هايمقوله بر حاکم اقتصاد

 سودمحوري بحث است، فني مقوله بر حاکم غرب در که ايانساني مقوله. غرب در حتي

 آفرينش عالم طبيعي و فني هايحوزه تنها نه کندمي سعي که است پرستيپول بحث است،

اين همه. کند صرف سودگرايي و پرستيپول مسير در هم را انساني هايساحت تمام بلکه را

 به رسيدن براي را هاآن همه خواهيممي ما حاال. کند ابزار هدف آن به رسيدن براي را ها

 مديريت قاعدتاً پس. متکامل انسان کامل، انسان انسان، براي کنيم، ابزار انساني کرامت

 تواندنمي غرب دانش از ما استفاده نحوه باشد، فني مقوله يک تواندنمي ما کشور اقتصادي

 . باشد زدهفني نگاه يک صرفاً

 ما چرا! غربزده؟ شودمي گفته کنيم،مي ماها که اشتباهاتي و بنده امثال از بعضي به چرا

 تا بوديم غربي کاش اي که داد ياد ما به پيش قرن نيم احمد آل جالل چرا! نيستيم؟ غربي

 چنين اقتصاد دانش به هاغربي خود که همين يعني بودن غربزده. باشيم غربزده که اين

 يک قالب در را آن بخواهيم و باشيم داشته اقتصاد دانش به نگاهي چنين ما و ندارند نگاهي

 اين. بدهيم علم به هم را اولويت بخواهيم و بگذاريم فرهنگ مقابل خودمان زدگيعلم با علم

 . است غلط اصالً تصوير

 تمام ما. دارد فرهنگي هايپايه و است فرهنگي مقوله يک کشور اقتصادي مديريت

 در و انسان به کمک در را اقتصاد طبيعي و فني هايمکانيزم و روابط اقتصاد، فني مسائل
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 مسائل به نسبت تواندنمي کشور اقتصادي مديريت همين براي. بينيممي انسان تعالي و رشد

 فرهنگي رفتارهاي و هانگاه و هافهم به نسبت توانيمنمي ما. باشد توجهبي فرهنگي

 . باشيم توجهبي گذارد،مي هاآن اقتصادي عملکرد عرصه در هااين که تأثيري و مديرانمان

 مجتهدین به باید همواره یا باشند مجتهد باید اقتصادی مدیران آیا: سوال

  باشند؟ خوانده دیني علوم باشند؟ داشته دیني فهم باید آیا نمایند؟ مراجعه

. بدانيم را خودمان به مبتال فقه که هستيم اين نيازمند مسلمان انسان يک عنوان به ما

 هستم، مسلمان جوان يک. دارم به مبتال فقه از سطحي يک هستم، دارخانه زن من اگر حاال

. سطح يک در کنم،مي کار درآمدزايي و معيشت عرصه در که هستم پدري يک سطحي، يک

. بشود مشکل دچار که است ممکن بجوشد، چقدر ماده فالن بدانم من که نيست الزم شايد

 باشم نداشته الزم شايد مرد من ريزد،مي کردن درست پلو کشمش براي را کشمش که وقتي

. است چه شرعش مقوله که بداند را هااين بايد دارخانه خانم ولي نيست من مبتالبه چندان و

خانه به که پولي وااِل باشم بلد را خودم فقه بايد کار و کسب شغل، زايي، درآمد عرصه در من

 . بود نخواهد حاللي پول برم،مي ام

 به اينجا تجارت است، داده ياد ما به السالمعليه علي حضرت را «الْمَتْجَرَ ثُمَّ اَلفِقْهَ »

 کار و کسب کالن مديريت مسئول کسي يک اگر حاال. کار و کسب عمومي مفهوم معناي

. نيست بودن مجتهد مفهوم به اين باشد، بلد را خودش خاص فقه بايد قطعاً است، شده کشور

 مقلد ما باشد، مجتهد بايد که نيست اين مفهومش دار،خانه زن به مبتال فقه که اين کما

. اجتماعي فقه حکومتي، فقه اسم به شودمي فقه از ديگري يدرجه يک مقلدِ ولي. هستيم

 اقتصادي مدير يک براي حتي. شودنمي اجرا مجتهدين نظرات برآيند اساس بر جامعه قاعدتاً

 اجتماعي و حکومتي فقه در کند،مي تقليد عظام محترم مراجع از يک کدام از که اين کالن،

 . ندارد را معنا آن ديگر

 تصويب مورد شرعي قوانين در که آنچه - است فقيه ولي نظر مبناي بر حکومتي فقه

 یکي مقلد فردی هایعرصه در اگر ما مدیر و - شده متجلي و گرفته قرار نگهبان شوراي

 و است، ولي حکم و ولي مقلد حکومتي فقه مقوله در هست، عظام محترم مراجع از

 همین خودشان هم نظام مراجع تمام حتي. است چهارتا دوتا دو که است چیزی این
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 شرع حاکم مقلد هستند، مقلد حکومتي حکم در عظام مراجع کنند؛مي اجرا را

  .هستند

 کن، فرض. بزنم مثال شما براي سياسي عرصه در بخواهم اگر. است افتاده اتفاق حتي

 مرجع فتواي حکم حسب. کرد اعالم ممنوع را حج به رفتن سياه جمعه از بعد امام حضرت

 ولي حکم که بينيدمي شما ولي برود حج به بايد شده، مستطيع مقلدش که وقتي ديگري،

 يک آقا حضرت زمان در ديگري نمونه يک در. شودمي حاکم مراجع همه مقلدين کل بر فقيه

 حکم عظام محترم مراجع از يکي. بودند نوشته زمان امام به نسبت آميزتوهين مطلب

 گفتند داشتند، سخنراني و صحبت فردايش رهبري معظم مقام. داد را طرف مهدورالدمي

صحبت از بعد ساعتي دقيقاً. کنند را الزم اقدام قانوني مراجع بايد و ندارد تعرض حق کسي

 فرمودند آقا که حکمي اين به ما همه گفت، و کرد مصاحبه محترم مرجع همان آقا هاي

مي. است ولي حکم اين و بودم گفته را امفتوايي نظر من. است ولي حکم. هستيم مکلف

 .کنندمي رعايت و دانندمي را مسأله اين خوبي به خودشان هم عظام مراجع که بگويم خواهم

 در. بدانند را خودشان به مبتال فقه ما مدیران ابتدا که هستیم این نیازمند ما

 چه من ،کند هم اجتهاد از درجه یک باید شخص مدیریتي هایمقوله از بعضي

 راه خياباني در شما اگر مثالً. هستم جامعه مدير که باشم شخصي چه و باشم معمولي شخص

 شما نيست، خانمي کند، کمک که نيست آنجا ديگري کس زند،مي موتور را زني رويد،مي

 بايد اينجا. محترمه نفس به کردن کمک و نامحرم به زدن دست به کنيدمي پيدا محذوريت

 چه با دين محکوم و حاکم که بدانيد و باشيد داشته را اوليه اجتهاد از ايدرجه يک خودتان

 بزرگ خيلي شناسياولويت سياسي عرصه در حاال. است چه دين هاياولويت که بدانيد است،

نمي من. باشيم داشته را هااين بايد ما. کندمي پيدا معنا بصيرت اسم به ايمقوله و شودمي

 دست نامحرم به باالخره من بپرسم، و بزنم زنگ محترمم مرجع دفتر به و بايستم آنجا توانم

. باشد وارد شخص خود بايد شناسيمسأله و لحظه در که است چيزهايي هااين. نزنم يا بزنم

 بايد شده گفته که اطالعات وزارت مثل هست هم اجتماعي مديريت حوزه از هاييبخش

 زبان از اياوليه فهم بايد ما ديگري هايعرصه در اما شود،مي هم رعايت و باشد مجتهد

 شود،مي مرکزي بانک رئيس کسي اگر مثالً. باشيم بلد را اجتماعي مديريت فقهي و اجتهادي
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مي چه هاآن که فهميد نخواهد قاعدتاً نباشد، بلد بانک فقه و پول عرصه در را فقها زبان

 زانو و رفتن. کرد نخواهد اجرا هم نتيجتاً و دانست نخواهند را فقها يفرموده ارزشِ. گويند

 اجرا را ظاهرش شما است ممکن که است ايمقوله قم، در عظام مراجع و فقها خدمت زدن

 گرددبرمي که است اينجا است، شده کار باطن و واقعيت به تبديل چقدر اين اما باشيد کرده

 از تجارت، عرصه و بانک مثل خاصي هايعرصه در مخصوصاً ما مديران مجموعه که اين به

 در و زمينه اين در ما متأسفانه. داريم فهم چقدر اسالمي فقهي نگاه و ديني احکام مجموعه

 . داشتيم را هاييضعف قبل هايسال

 سازندگي دوره در مثالً کرد؟ کفایت شودمي فقه دایره همین به فقط: سوال

 شاید ولي کردندمي رعایت هم را فقهي موازین کارها، خیلي در شاید هم

 . بوده دین روح با تعارض در که داشته اثراتي

 تواندمي موارد از خيلي در فردي فقه. حکومتي فقه اجتماعي، فقه کردم، عرض من. بله

 قرار توجه مورد اوالً تمايز اين با را اين من. است ديگري چيز اجتماعي فقه ولي بشود رعايت

نيافته کامل هنوز بسا چه را ادبيات اين خود کمال از مراتبي هنوز اجتماعي فقه در البته. دادم

 در امام حضرت که رويکردهايي با ايران، اسالمي انقالب با حکومتي فقه و اجتماعي فقه. ايم

 در تکاملي مسير يک در هستند، پيگير رهبري معظم مقام و انداختند راه هاحوزه از بعضي

 فقه و ايمشده مقوالت متوجه ما که حد همان در منتها. است جديد هايعرصه کشف حال

. باشيم ديده را هااين ما اجتماعي مديريت کالن عرصه در حتماً بايد گرفته، شکل ما اجتماعي

 رئيس کردم، عرض چون. بدهد نشان کمتر اجرا حوزه در را خودش مقوله اين شايد حاال

 . است جدي بسيار مسأله نمايندگان و قانونگذاري عرصه در ولي است مجري بيشتر جمهور

 قانون در که چيزي آن و آقا و امام حضرت فتواي. بزنم ساده مثال يک من بگذاريد

 و است فقيه ولي حقوقي شخصيت مال انفال که است اين شده، نوشته انفال مورد در اساسي

 عَنِ يَسْأَلُونَکَ» گويدمي هم قرآن. رسول و خدا مال آن از قبل و معصوم امام مال آن از قبل

 اصل در و است ولي شخص اموال جزو انفال(. 1/انفال) «سُولِوَالرَّ لِلَّـهِ الْأَنفَالُ قُلِ الْأَنفَالِ،

 شده، برده نام اسالمي دولت از اصل آن از بعد و قبل که اين با هم اساسي قانون پنج و چهل

 و پنج و چهل اصل اين مفهوم. است اسالمي حکومت به مربوط انفال که شده گفته مشخصاً
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 که است اين است، کشور بر حاکم فتواي که آقا و امام حضرت فتواي اين و قرآني آيه آن

 اسالم مصالح براي بايد که هستند ولي اموال جزو نيستند؛ المالبيت جزو نفت و طبيعي منابع

 به دقيقاً که انددانسته صالح چنين تاحاال آقا هم و امام هم البته. شوند مديريت مسلمين و

 نفت من که جمله اين گفتن. بشود مردم عمومي استفاده و بشود واريز کشور عمومي بودجه

 همگان به مساوي طور به بايد که است المالبيت مال موضوعش آورم،مي مردم سفره سر را

 همه بين مساوي را المالبيت که داريم سراغ السالمعليه اميرالمؤمنين سيره از ما. بشود داده

 بماند، نبايد چيزي. خواندمي آنجا نماز رکعت دو و کردمي جارو هم را انبار ته کرد،مي تقسيم

 بين هم فرقي بشود، تقسيم بايد هم مساوي بشود، تقسيم مردم بين سريعاً بايد المالبيت

 اقتصاد در اما. است همگاني اموال جزو که المالبيت براي گذاريم؛نمي ده دهک و يک دهک

 مالکيت همگاني، اموال و عمومي مالکيت خصوصي، مالکيت. است نوع سه مالکيت اسالمي

 سر را نفت که اين گفتن اساساً پس. است سومي جزو انفال (.اسالمي حاکم مالکيت) ولي

 مباني به شخص توجهيکم يا توجهيبي دهندهنشان فقهي نظر از آوريم،مي مردم سفره

 . کندنمي اشتباهات اين از معموالً باشد، متشرعي فرد شخص اگر که است خودش فقهي

 ساختارها نقش و فرمودید که اسالمي اقتصاد بحث همان به برگردیم: سوال

 چه را فرهنگ مناسب، اقتصادی ساختارهای ایجاد در. اسالمي اقتصاد در

 باید اسالمي انقالب خاص فرهنگ خاطر به مثال برای دانید؟مي دخیل میزان

 ساختارهای یا باشیم سازندگي جهاد مثل جدیدی ساختارهای ایجاد دنبال به

 است؟ انقالب نیازهای پاسخگوی دنیا مرسوم

 زماني يک. کنم نگاه مسأله به غربي هايمدل حتي و بشري تجربه با ابتدا من بگذاريد

 کشاورزي وزارت يک ما گفتندمي مثالً. کردندمي فکر خطي جوري همين غربي هايمدل

 اِي آي سي سازمان و اطالعات وزارت يک مثالً است، کشاورزي مسائل دارعهده اين داريم،

 اآلن ولي بود گونه اين پيش سال سي و سال بيست. کند دنبال را مسائل بايد اين داريم،

شرکت از بسياري بينيدمي کنيد،مي مطالعه و رويدمي آمريکا امنيت مقوله در شما که وقتي

 اوها، جي ان نهاد،مردم هايسازمان و هاحرکت ديگر هايعرصه بعضي در و خصوصي هاي

 و کنندمي فعاليت دارند کند،مي دنبال را حاکميتي عملکردهاي دارد که ستادي يک ذيل در
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رفته عراق به عتبات زيارت براي که کساني. کندنمي ايجاد هم مشکلي هيچ چندگانگي اين

 امنيت که گروهي. داشتند حضور آنجا در بيشتر هاآمريکايي که زماني مخصوصاً اند،ديده اند

 و امنيت سازمان خود است، آمريکايي خصوصي شرکت يک کند،مي دنبال را مناطق آن

 عرصه در. کنندمي کار خصوصي هايشرکت کند، کار آنجا آيدنمي اي آي سي اطالعات،

 هايشرکت را هاآن از خيلي کنند،مي افغانستان در هاآمريکايي که کارهايي نظامي و امنيت

غربي بين در حتي و دنيا در حکمراني نظام که اين به گرددبرمي اين. کنندمي اجرا خصوصي

 مدل و غرب از اين. ندارد محض خطي ديگر است، شده ايشبکه وجهي چند نگاه يک ها،

 . کشورها

 به که نگاهي و داشتیم مردم بر که ایتکیه به توجه با اسالمي انقالب در ما

تکمیل مردمي نهادهای ساختن به شروع ابتدا همان از داشتیم، مردمي نهادهای

 کمیته مثل پاسداران، سپاه مثل سازندگي، جهاد مثل. کردیم حکومتي نهادهای کننده

 پنجاه که ایماندهعقب ذهن یک متأسفانه. دیگر نهادهای خیلي و اسالمي انقالب

 گیریاشکال به شروع موقع همان از است، عقب دنیا تجربیات و دنیا علم از سال

 و بشوند يکي بايد هااين .کنندمي ایجاد اشکال و هستند موازی هاحرکت این که کرد

 را مسير همين بايد ما آيا. کرديم يکي را هااين ما که ديديم هم هاييعرصه در متأسفانه

 آيا! شوند؟مي همديگر کردن خنثي به منجر حتماً موازي نهادهاي داشتن آيا! کنيم؟ دنبال

 تمام بشود، که کرد دنبال را اقتصادي ـ سياسي حکمراني نوعي و سازماندهي نوعي شودنمي

 هم کنار مسنجم نظام يک در را دولتي و مردمي نيمه و مردمي هايسازمان و نهادها اين

 يک ما براي است، يافته يک صرفاً هاغربي براي اگر و شودمي که رسدمي نظر به. داد قرار

 علمي لحاظ به که کردم عرض. توانيممي و کنيم کار مردمي بايد حتماً ما است، استراتژي

 ما، نخبگاني مخصوصاً و جامعه عمومي فضاي ولي هستند دارمعني امروزه هامدل اين هم

 و ما رهبران و پذيردنمي را کشاورزي وزارت کنار در سازندگي جهاد وجود هم اآلنش همين

 و سازماندهي بحث مقوله يک اين. بپذيرند را هاادغام که کردند مجبور را انقالب نخبگان

 . دارد هم ايجدي بسيار علمي بحث که است عمومي گذاريسياست

 چند نهادهای از حتماً باید ما ایران، اسالمي انقالب در که هستم معتقد من
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 ترینمهم آن در مردم که کنیم استفاده ایشبکه حکمراني مدل و مدیریت و وجهي

 .کندمي اکتفا حکمراني و حاکمیتي هایعرصه به  حاکمیت و کنندمي ایفا را نقش

 بخش و حداقلي دولت به قائل بنده کند، فکر شنونده که نيست اين باز اين معناي منتها

 زند،نمي حرف گونه اين هازمينه اين در اسالمي اقتصاد اصالً. هستم حداکثري خصوصي

 سازيکوچک دنبال نبايد ما. گويندمي هاتازگي هاغربي که زندمي را حرفي اسالمي اقتصاد

. باشد بزرگترين باشد، ماکزيمم خودش عرصه در و خودش اندازه به بايد دولت باشيم، دولت

 تعاوني و عمومي بخش. خودش هايجايگاه در منتها باشد بزرگترين هم خصوصي بخش

 . باشند بزرگترين خودش جاي در بايد هم کشور

 فکر شما که است خطي نگاه يک خصوصي بخش سازيبزرگ و دولت سازيکوچک

 در بخواهيد شما اگر. کنيم کوچک را دولت بايد بدهيم، اهميت مردم به بخواهيم اگر کرديد،

 چه اين. بشود کوچک چپ بخش بايد حتماً کنيد، اضافه را راستش بخش خطي، پاره يک

 خصوصي بخش همزمان کنيم، بزرگ را دولت همزمان توانيممي ما. است غلطي خطيِ نگاه

 اين. باشيم کرده بزرگ هم را تعاوني بخش ها،خيريه بخش عمومي، بخش مردمي، بخش و

 را هاهمين ما فقهي احکام از برخي. دارد اسالمي اقتصاد در را خودش خاص سازماندهي مدل

 جلوه کوچک و اجرايي بسيار است ممکن کار ما فقهي احکام از برخي در. دهندمي ياد ما به

 کالن خيلي کار که است ممکن هاوقت بعضي. باشد پيگيرش که شده مکلف دولت ولي کند

 تا بدهند انجام را کارش مردم بگذار است، مردم مال اين که گفته فقه ولي کند، جلوه جدي و

 ما به قشنگ را هااين از بخشي يک اشتر مالک به حضرت نامه. کنند پيدا تکامل و رشد

 هايتئوري هم مقداري يک و ايمکرده کار کم هازمينه اين در ما چون منتها. دهدمي نشان

 هاييافته که نيستيم هم حاضر و کندمي رسوب ما ذهن در ايدهه چند فاصله يک با غربي

آن خود قبل دهه چند اشتباهات به هاوقت بعضي متأسفانه بخوانيم، هم را هاغربي خود جديد

 .کنيممي تکرار را هاآن و شويممي مشغول ها

 توانیدمي را آن در مردم نقش و گفتید که ایشبکه حکمراني مدل این: سوال

 چیست؟ اقتصادی رشد و اصالحات در مردم نقش کنید؟ باز بیشتر

 شود،مي خارج صحبت اين مقوله از يعني گرددبرمي کالسي مباحث به کلش کردن باز
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 که است اين يکي. کنم تأکيد بيشتر را هايشزاويه از دوتا يکي شما خدمت توانممي فقط من

 یافتن کمال حکومت، داشتن و جامعه ساختن از هدف اساساً اسالمي اقتصاد در

 این ما که است قرار کنیم، حکمراني انسان این بر که نیست قرار ما. است انسان

 و غربي جوامع بین. بیابد رشد تا کنیم ارشاد و کنیم راهنمایي و کنیم تدبیر را انسان

 از بسیاری همین برای. هست فرق اسالمي حکمراني مدل با غربي حکمراني مدل

 هاوقت بعضي بگوییم، توانیممي ما بسا چه را مشکالت از بسیاری و هاآسیب آن

 مردم که دهندمي اجازه ولي بگیرند، را جلویش توانندمي رهبری و مراجع نخبگان،

عليه علي حضرت آيا .هستیم انسان ارتقای پي در ما چون کنند؛ را آزمون و خطا این

 تکامل پي در ايشان. نکنند را اشتباهات آن مردم که کند کاري يک توانستنمي السالم

 خدا آيا خدا؛ حتي. کنيم دقت اين به بايد. نتيجه يک به دستيابي صرفاً نه است، بشريت

 مذهبي و ارزشي کامالً رفتارهاي سري يک که بيافريند جوري را انسان توانستنمي خودش

مي پيدا که کمالي و شعور و عقالنيت با انسان که خواسته خدا. بشود صادر انسان از خاص

 فضا همين در دقيقاً هم اسالمي حکومت و اسالمي جامعه برسد، چيزي يک حقانيت به کند،

 اسالم که آنچه به سويي از بتوانند، مردم تا کنيم ايجاد فضا خيلي بايد ما همين براي. است

 است خدمتي اين. بشوند مجهز اسالمي اخالقيات و احکام ها،بينيجهان ها،نگرش خواهد،مي

 فقه در قصاص تعزيرات، حدود، در که خاصي هايکشيخط بايد بدهد، اسالمي دولت بايد که

 که بدهيم اجازه ديگر سوي از. باشد ناظر دولت باشد، حاکمش دولت را شودمي ديده اسالمي

 بسيار کندمي طرح اسالم که ديني ساالريمردم همين بکنند، مردم خود را آفرينينقش

 يک. کنند رشد مردم اين خواهيممي ما که اين براي. است غربي دموکراسي از ترعميق بسيار

 و تمثيل مقام در شود،مي گفته دولت از اياستعاره عمومي، گذاريسياست در اصطالحي

 آيا است؟ کشتي سکاندار آيا است؟ کشتي يک و قايق يک پاروزَن دولت آيا مثالً که استعاره؛

 کشتي آن مسافران و اهالي براي که است کسي آيا است؟ کشتي جاشوي بفرماييد، فرض

 کند؟ سرگرم را مردم بايد و است کشتي آن دلقک آيا دهد؟مي شربت و کندمي رسانيخدمات

 رشته در را دولت نظريه از تئوري چندين تمثيالت و هااستعاره همين حسب است؟ چي دولت

 نگاه يک در و نيست هاآن از کدام هيچ اسالمي دولت. خوانيممي عمومي گذاريسياست



 

 

35 

 

عرصه چه در بايد که است شده تعريف اسالمي دولت براي. باشد هاآن همه تواندمي ديگري

 يا ندهد؛ را مردم ورود حق معنا يک به اساساً و کند اجرا مستقيم خودش هم آخرش تا هايي

 و گريتصدي و مديريت با کمک، و يارگيري و همکاري و مشارکت مقام در فقط هست، اگر

مقوله يک. است مضيق کامالً مردمي حضور نظر از هاييمقوله يک. شود اجرا دولتي مالکيت

 واگذار مردم به کالً تواندمي مالکيت در هم و مديريت در هم و تصدي در هم دولت نه؛ هايي

. کند سيستم خروجي هايشاخص و هايخروجي و کالن اصول حافظ صرفاً را خودش و کند

 . کند مراقبت منظر اين از فقط را هاخروجي و بدهد ارتقا عدالت مسأله به را خودش

 مردم جايگاه و اندنوشته مطلب اسالمي دولت تعريف زمينه در ما بزرگان از خيلي خالصه

 اقتصاد عرصه در ديني ساالريمردم که هستيم اين نيازمند ما منتها اند،کرده تصوير آن در را

 ما که کنيم، تبديل واقعي الگوهاي سري يک به را کشور حکمراني و مديريت عرصه در و

 اقتصاد، در مردم حضور نقش تعريف در واقعاً. ايمديده کمرنگ هادولت و مجلس در را اين

 به نسبت خوارهارانت بعد و هادولت که است اين نيازمند اين و هستيم انقالبي يک نيازمند

 يک که جايي آن چه اقتصاد، نشدن مردمي علت. باشند کشيده کنار کمي يک هاعرصه

 مردمي شاخص بگوييم که جايي هر در چه و کنند،مي حاکميت درصد نه و نود بر درصد

 خواران،رانت و سودپرستان که است جايي آن دقيقاً شده، واقع لطمه مورد اقتصاد در بودن

 .دهندنمي را مردم بازي اجازه طلبانقدرت

 از دهممي گزارش شما به من. دارند بدبيني مردم به نسبت هم ايعده يک متأسفانه

 شهيد در صدر، موسي امام در صدر، شهيد در ما؛ اسالميِ اقتصاد کالسيک هاينگارش

 است، واضح که هم آقا و امام در ما، بزرگان در و  الميزان در و طباطبايي عالمه در مطهري،

 مواظبتش اگر که نیست بدبینانه انسان به ما نگاه .داريم انسان به ايخوشبينانه نگاه ما

 اسالمي اقتصاد در ما نه،. رفت خواهد غلطي سمت به حتماً کنیم، ولش اگر و نکنیم

 به شعار از را خوشبینانه نگاه این باید کنیم،مي دنبال را انسان به ایخوشبینانه نگاه

مردم از سخن داد خيلي شعار، در هاخيلي که است ممکن. بیاوریم هم واقعیت مقام

تک تحليل وارد که وقتي عمل، مقام در ولي بدهند اقتصاد در مردم حضور يا ديني ساالري

 صنعت عرصه در کشاورزي، عرصه در سرمايه، عرصه در شويم،مي اقتصادي هايعرصه تک
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 خودشان مال که هاييعرصه در حتي است، شده هم کمتر روز به روز مردم نقش که بينيممي

 است، مردمي سازمان يک نيست، دولتي سازمان يک اساساً اجتماعي تأمين مقوله مثالً. است

جناح و مختلف هايدولت که هاييمديريت روند شما. است مردم مال آن مالکيت و سرمايه

 که است سازماني هم معموالً ببينيد، را کردند اجتماعي تأمين سازمان حوزه در مختلف هاي

 مردم از خيلي به بايد و دارد کانال هم خيلي دارد، ثروت خيلي چون است، خوبي شيرده گاو

 است، مردم خود مال که جاهايي همين بينيدمي دقيقاً کنيد؛ مطالعه شما. بدهد سرويس هم

 همان و بکشند کنار هاحوزه اين در بازيسياست از ايذره را خودشان نيستند حاضر هادولت

 . است واقعي چقدر دولت يک شعارهاي بدانيم که اين براي شودمي معياري که است جاها

 است؟ موثر اقتصادی رشد در چقدر اقتصادی مفاسد با مبارزه: سوال

 همه داند،مي را اين کس هر. گيردنمي صورت اقتصادي رشد باشد، اقتصادي مفاسد

 چيزي چه که است اين مهم خيلي نکته يک منتها. گويدمي را همين هم علمي هايتئوري

 انگاريجرم آکادميکش، تعبير در ولي دانندمي همه. نيست شکي هيچ اصلش در. است مفسده

 يک اين به نسبت بايد ما واقع در. است مشکل دچار است، مفسده چيزي چه که مسأله

 زمره در را هاآن ما باشيم، حساس آن به نسبت بايد ما که مسائلي از خيلي. کنيم توجهي

 که دهندمي نشان ما به مفسده اسم به را چيزهايي هاوقت خيلي. ايمنشناخته هامفسده

 من نظر به. است ديگري ناحيه از آن مفسده است، ديگري جور يک نيست، واقعي مفسده

 هر و است آسيب که چيزي هر. است چه ما اقتصادي مفاسد که بگيريم جدي را اين بايد

 بايد پس. است مفسده يک من نظر به بشود، نظام اين و ملت اين ضعف باعث که چيزي

 جلوگيري بايد است، حرام مفسده است؛ واضح که اششناسي حکم بَعد و کنيم شناسيموضوع

 . شود

 بايد چگونه را مفسده که است اين دوم نکته چيست، مفسده که است اين اول نکته

 گفته کي اند؛گفته همه را اين ايستم،مي هامفسده جلوي من که اين گفتن. کنيم جلوگيري

مفسده عليه ما گفتند هميشه اند،بوده تاريخ مفسده خودشان که غلطي جريانات حتي نه، که

 را کسي مفسده بخواهد که کندنمي قبول پاکش فطرت عاقلي، انسان هيچ چون. هستيم ها

 ايمقوله هاشيوه. بايستيم آن جلوي خواهيممي چگونه که است اينجا بحث اما. کند دنبال
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 . دارد را داريدامنه بحث و مفصل بسيار است

 را زنجيرها و غل تا آمده است، اين دين، کارکرد کل که طور همان هم، اسالمي اقتصاد

 بسته شما فکر و پا و دست به که زنجيرهايي و اغالل تا آمده دين فرمايد،مي قرآن. کند باز

 اين که آمده دين اساساً( 151/اعراف)«وَالْأَغْلَالَ هُمْإِصْرَ عَنْهُمْ يَضَعُ ». کند باز شما از را شده

 حاال. است مفسده يک زنجيري و غل هر و کند باز ما پاي دست و فکر از را زنجيرها و غل

 باز که هااين از کدام هر. چيست که بگوييم اقتصاد در و برگرديم را مثالش است ممکن

 چرا کنيد،مي فکر شما. رودمي باال بشريت اقتصادي شتاب و اقتصادي جهش و رشد بشود،

 بشريت روي به اقتصادي معادن و هاگنجينه ابواب تمام آورند،مي تشريف زمان امام که وقتي

 داشت، خواهد بر ما پاي و دست از را زنجيرها و غل زمان امام که اين دليل به. شد خواهد باز

 رشد قدر اين هم بعد  .حرف هفت و بيست شودمي علم حرف دو داشت، خواهند بر ما فکر از

. داشت نخواهد نمونه بشريت تاريخ طول در که شد خواهد فراوان اقتصادي رونق و اقتصادي

 و جهش باال، رشد باال، وريبهره است؛ همين اسالمي اقتصاد کار اصالً که اين دليل به چرا؟

 جايي آن هر اقتصادي مفسده. است يکيش هم اقتصاد انساني، هايساحت همه در شتاب

 .باشيم شده دور اسالمي اخالقيات و اسالمي فقه اسالمي، اعتقادات از ما که است
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