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امام خمینی :
ً
همینطور شرکتدادن مردم را در امور ،این را کرارا گفتم ،شما هم خودتان
گفتید که یک کشوری را که بخواهید اداره بکنید ،یک دولت تا شرکت مردم
نباشد ،نمیشود ادارۀ صحیح بشود .وقتی بنا شد که مردم شرکت کردند در
کارها ،شما شرکت دادید مردم را ،آنهایی که اآلن خدمت میکنند و سابق هم
خدمت کردند به شما ،به ما ،به همه ،به اسالم و شما را رساندند به اینجا،
آنها را کنار نگذارید ،رد نکنید ،آنها را وارد کنید در کار؛ وقتی وارد کردید در کار
و آنها دیدند که شما میخواهید همکاری کنید با آنها ،آنها هم همکاری
میکنند با شما .و بی همکاری امثال بازار ،کارگرها ،نمیدانم ،زارعین ،بدون
این قشرهای مختلفی که هستند کار از پیش نمیرود ،باید آنها هم وارد
باشند در کار و کمک کنند .کارهایی که آنها میتوانند انجام بدهند ،انجام
ً
بدهند؛ مثال ،بازرگانانی که میتوانند کارهای بازرگانان متعهد ،نه هر چیز،
آنهایی که در صدد ایناند که برای کشور خدمت بکنند ،آنها را دستشان
1
را باز بگذارید خدمت بکنند.
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مقدمۀ ناشر

ّ
اقتصاد ،به مثابۀ نظام ادارۀ معیشت انسانی ،در کلیت یک نظام اجتماعی
نقشی کلیدی و محوری دارد .در شرایط کنونی نیز که جمهوری اسالمی ایران در
تقابلی همهجانبه با جهان غرب قرار گرفته است ،مسئلۀ اقتصاد اهمیت بیشتری
مییابد؛ زیرا دنیای غرب از طریق ابزارهای مختلف فشار اقتصادی ،سعی دارد
میان مردم و نظام اسالمی فاصله ایجاد کند.
تأ کیدات مقام معظم رهبریمدظله العالی بر مسئلۀ اقتصاد نیز همین نکته را تأیید
میکند و نشان از حساس بودن این مسئله دارد .در سالهای اخیر ،یکی از مفاهیم
مطرحشده از سوی ایشان مفهوم اقتصاد مردمی است .در اقتصاد مردمی ،آحاد
ً
مردم نقشی پویا و فعال دارند و صرفا مهرههای بازی ،تعداد اندکی سرمایهدار و
نخبۀ اقتصادی نیستند .اگر سرنوشت اقتصادی مردم به دست خودشان باشد
و این نکته در آ گاهی آنها هم انعکاس بیابد ،انگیزۀ بیشتری در جهت توسعه
و تقویت وضعیت اقتصادی جامعه خواهند داشت .در چنین وضعیتی ،مردم
در مقابل فشارها و تهدیدها مقاومت بیشتر و جدیتری نشان میدهند .افزون بر
اصلی اقتصادی که جایی برای
این ،حکومت را به عنوان یکی از معدود بازیگران
ِ

فعالیت اقتصادی آحاد مردم باقی نمیگذارد ،نمینگرند و خود این امر ،منجر به
نزدیکی و پیوند بیشتر مردم و حکومت میگردد .همچنین مردمیبودن اقتصاد،
یکی از شروط و پیشنیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
با این همه ،معنای دقیق تعبیر اقتصاد مردمی ،اصول و مؤلفههای تحقق آن،
ربط و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به آن ،نیاز به
پژوهش گسترده دارد .یکی از منابع قابل استفاده در این زمینه ،بیانات و آثار امام
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خمینی است .ایشان از طرحگنندگان اصلی آموزۀ مشارکت فعال مردم در
ساحت اجتماعی ،بهمعنای عام آن ،بودند و حرکت انقالبی خود را نیز با استفاده
از این اصل به ثمر رساندند.
اثر حاضر که جلد اول کتاب امام ،اقتصاد و مردم به قلم پژوهشگران محترم،
آقایان مجتبی حسنی و سیدحسین حسینیاست ،در صدد پاسخگویی به خأل
مفهومی معنای
مذکور است .فصول مختلف این کتاب به مسائلی از قبیل تحدید
ِ

مردم ،رابطۀ دولت و ملت ،اهمیت مشارکت مردمی ،کیفیت مشارکت مردمی

و ...در اندیشۀ امام خمینی میپردازند .این پژوهش پوششدهندۀ بخشی از
طرح گستردهتر اقتصاد مقاومتی است.
این پژوهش از آثار مکتوب معاونت علمی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه
امام صادق میباشد و به نوبه خود گوشهای از فعالیتهای این مرکز را در
راستای تحول علوم انسانی منعکس میسازد .این مرکز ،در تالش است با انتشار
آثار متناسب با مخاطبان حوزوی و دانشگاهی ،بهویژه دانشجویان ،در حوزۀ
مباحث علوم انسانی ،علوم اجتماعی و فرهنگی ،اعم از نظری و کاربردی گامی
در راستای اعتالی اندیشۀ ناب اسالمی بردارد و در این راستا ،از دیدگاههای
مخاطبان ارجمند دربارۀ این اثر و نیز پیشنهادهای سازنده دربارۀ موضوعات یاد
شده به گرمی استقبال مینماید .امید میرود این پژوهش حاضر ،در کنار سایر
پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق به بهبود
وضعیت اقتصادی کشور کمک نماید.
در پایان الزم است ،ضمن تشکر از نویسندگان محترم بابت نگارش این اثر،
از همسنگران معاونت علمی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق،
صمیمانه قدردانی نماییم.
ً
ً
و الحمد هلل اوال و آخرا
معاونت علمی
مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق

مقدمۀ استاد

اصل قضیه در اقتصاد مردمی برمیگردد به نگاهی که در اسالم به انسان
و هویتهای فردی و جمعی او میشود .به عبارت دیگر ،وقتی صحبت از
مردمیشدن اقتصاد است ،هم منظور تکتک آحاد مردم و هویتهای فردی
آنهاست که اصالت دارد و هم هویتهای جمعی آنها که باز هم ما آنها را اصیل
میدانیم؛ هم اصالت فرد و هم اصالت اجتماع .نوع نگاه انسانشناسی اسالمی
اقتضائاتی را در ادامۀ خودش میآورد که در شاخ و برگهای آن به مفهومی مثل
مردمیبودن اقتصاد میرسیم.
در نگاه اسالمی انسان خلیفة اهلل و مأمور بوده و امانتی به او سپرده شده که این
امانتداری و آن مأموریت ،دو روی یک سکهاند .انسان امانتی به اسم «خالفت»
ً
از سوی خداوند دریافت کرده و خالفت هم دقیقا یعنی جانشینی خداوند ،نه
وکالت او؛ یعنی انسان باید همان کاری را انجام دهد که اگر خداوند روی زمین
بود به انجام آن میپرداخت .این مأموریت ،خدمت به انسان است؛ چه آنجا که
در قرآن خواسته شده است که ما یا ولی یا هر کسی که شأن خلیفةاللهی را اجرا
میکند ،کمک کند که انسانها از جهالت خارج شوند و به سوی خداوند بروند،
عبودیت و عبادت او را به جا بیاورند و در نهایت به ربوبیت برسند و چه آنجا که
خداوند از ما طلب عمران و آبادانی کرده است.

1

ْ أَ
َْ ُ
<م نَ� ال� ْر ِ ض� َو ْاس ت�ع َم َرك ْم>؛ هود ،آیۀ .61
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ً
وقتی قرار است که اینها ،طبق فرمایش قرآنی ،بعدا در هم پیچیده شوند چرا
باید عمران و آبادانی صورت گیرد؟ برای چه انسان باید زمین را آباد کند؟ برای
خدمت به انسانها یا همان «عیال اهلل» که در احادیث و روایات به کار رفته است؛
یعنی نسبتی بین انسانها و خداوند قرار داده شده که انسانها حتی عیال خداوند
نامیده شدهاند و خدمت به انسانها یا همان خدمت به عیالاهلل را میتوان
به عنوان یک رسالت و مأموریت شناخت .یعنی رئیس من برای من و من برای
زیردست من .پدر برای فرزندش .هر کسی در هر درجهای که هست ،نسبت به
زیردستش باید خلیفة اللهیاش را اجرا کند .ما به این مأموریم .به همین جهت
خدمت به انسان برای ما موضوعیت دارد و عین مأموریت ماست .طریقیت ندارد
ً
که مثال من برای بهدستآوردن فالن فرصت یا کسب فالن منفعت ،حاال باید این
انسانها را هم داشته باشم .با این مطلب و با درنظرگرفتن اصالت و هویت جمعی
ً
انسان ،اساسا باید هم ما به انسان خدمت بکنیم و هم برای رسیدن به مقاصدی
که مأمور آن هستیم ،با هم حرکت کنیم.
خداوند پیامبران را مأمور کرده تا انسان را به جایگاهی که برای او در نظر گرفته
برسانند و جامعهسازی کنند1.ما مأموریم که مردم را با خودمان در جهت اقامۀ
قسط همراه کنیم .نگاه ما به خلیفة اللهی اینگونه نیست که من جلو ایستاده
باشم و بقیه را صدا بزنم که به دنبال من بیایید ،بلکه من باید با آنها و همراه آنها
حرکت کنم .به همین جهت میبینیم که خداوند پیامبران را از جنس خود مردم
فرستاده است .پیامبران میتوانستند فرشتگانی باشند که باال و جدا از مردم
ایستاده و به آنها بگویند این کارها را انجام بدهید .اگر نبی به معنای رسانندۀ خبر
ً
و نبأ به مردم است و کار او صرفا رساندن معصومانۀ خبر به مردم است که این کار
را یک فرشته هم میتوانست انجام دهد .فرق رسول با نبی این است ،رسول ُبعد

والیت داردُ ،بعد امامت داردُ .بعد والیت و امامت ،یعنی راهبری مردم .در عرفان
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ً
هم که مراحل سیر و سلوک و اصطالحا «اسفار اربعه» را میشمرند ،میگویند «سفر
من الخلق الی الحق ،سفر فی الحق بالحق ،سفر من الحق الی الخلق و سفر فی
الخلق بالحق» .عارف ،یک جایی به این میرسد که از حق به سوی خلق برگشته
و خلق را با خود باال میبرد؛ یعنی باید «با هم» باال برویم.
با این مقدمات میرسیم به این نکته که توسط مقام معظم رهبری بیان
شد؛ ایشان فرمودند:
چ وجه موافق نیستم که یک عده بگویند اگر فالنطور
این را هم بنده به هی 
نباشد ،اسالم از بین خواهد رفت؛ یک عده هم بگویند اگر فالنطور
نباشد ،جمهوریت از بین خواهد رفت؛ نه آقا ،این حرفها نیست .در این
جمهوریت ما از اسالم
کشور و در این نظام ،اسالم با جمهوریت همراه است.
ِ
اسالم ما اجازه نمیدهد در این کشور مردمساالری نباشد .ما
گرفته شده و
ِ
نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم؛ اسالم این را به ما تعلیم داد و

امال کرد .این ملت ،متمسک به اسالم و معتقد به جمهوریت است .در ذهن
این ملت و در این نظام ،خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خدای متعال
این توفیق را داده که مردم این راه را طی کنند .عدهای بیایند بگویند اگر ما
نباشیم یا اگر فالنطور نباشد ،اسالم نابود میشود؛ یک عده هم بیایند بگویند
اگر ما نباشیم یا اگر فالنطور باشد ،جمهوریت و مردمساالری از بین میرود؛
نه ،اینطور نیست .این ملت ،این نظام ،این چارچوب و این قانون اساسی
توانسته است هم اسالم را تضمین کند و هم جمهوریت را.

1

طبق بیان ایشان ،جمهوریت و اسالمیت دو جزئی نیستند که آنها را در عرض
یکدیگر تلفیق و ترکیب کرده باشیم .برخی فکر میکنند ما جمهوریت را از جایی
گرفتیم .به همین جهت میگویند که شما «پارلمانتاریزم» و انتخابات را از غرب
گرفتهاید و حاال با شورای نگهبان ،اسالم را هم اینگونه تضمین میکنید و این
دو با هم ترکیب میشوند؛ در حالی که مقام معظم رهبری فرمودند ما اسالمیت
 .1سخنان مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه.1382/11/24 ،
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و جمهوریت را با هم جمع نزدیم ،این دو در طول هماند .این نگاه حرفش خیلی
بزرگ است .چنین نگاهی ،اسالمیتش جایی است که شهید مدرس  فرمود:
«سیاست ما عین دیانت ماست» .ایشان نگفت ما دیانت را با سیاست جمع
میکنیم ،گفت عینش است؛ یعنی اگر من یک دیندار واقعی و تمام و کمال
سیاسی درست باشم ،یک دیندار
باشم ،یک سیاسی واقعی هم هستم .اگر
ِ

واقعی هم هستم؛ این دو عین یکدیگرند .این جملۀ شهید مدرس به عنوان
ً
استراتژی کالن اسالمشناسی حضرت امام ،میتواند دقیقا به همۀ عرصهها
تکثیر شود .یعنی در تبعیت از این جمله ،من پیغامی باید بتوانم بگویم که اقتصاد
ما عین دیانت ماست .اگر به این جمله خوب فکر کرده باشیم ،حکومت اسالمی
و جمهوری اسالمی یک جمع جبری اسالمیت ،به عالوۀ یک چیزهایی از دنیای

مدرن نیست؛ این دو عین یکدیگرند .اقتصاد اسالمی هم ،چه نحوۀ به دست
آوردن و تئور یپردازی آن و چه نحوۀ اجراییکردن آن ،باید به گونهای دیگر تعریف
شود .اقتصاد اسالمی یک اقتصاد به عالوۀ اسالم نیست ،یا اسالم به شکل برخی
محدودیتها و برخی قیودی نیست که به اقتصاد وارد شود .اقتصاد ما عین دیانت
ماست .جامعهسازی ما هم عین دیانت ماست .تا اینجا ُبعد اسالمی قضیه بیان
شد.
ُبعد انسانشناختی ،جمهوریت و مردمیبودن قضیه کجاست؟ همان که
پیشتر گذشت ،ما آمدهایم برای خدمت به عیالاهلل و باید با آنها ،نه جدا از
آنها ،اقدام کنیم .انسان برای تربیت و رشد آمده است .تمام ادیان برای تربیت
و رشد انسان آمدهاند .تمام پیامبران برای تربیت و رشد انسان آمدهاند و هدف
از آفرینش انسان ،رشد انسان بوده است .خداوند خواسته انسان را به کمال
برساند .اگر گفتهاند «عبودیت» ،عبودیت یعنی رشد انسان .تمامش در کلمۀ
رشد است و ما مکلفیم به رشد انسانها .پس باید با خودشان و با مقتضای
خودشان باشیم.
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شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت میفرمایند که ما تعلیم و تربیت
اسالمی را از جنس صنعت نمیدانیم ،بلکه از جنس تربیت میدانیم .تربیت
میتواند دوگونه باشد :یکی به نحوی که درباره آن «ساختن» و «صنعت» صدق
میکند و آن تربیتی است که در آن انسان مانند یک شیء فرض میشود و برای
منظور یا منظورهایی ساخته میشود .چیزی که در این ساختن منظور نیست،
خود انسان است .سازنده و صنعتگر هدف خاص خودش را دارد و از انسان به
عنوان یک شیء استفاده میکند .هر عملی که با منظور خودش وفق بدهد ،بر
روی او انجام میدهد و ای بسا آنچه انجام میدهد ،از نظر انسان خرابکردن
و ناقصنمودن است ،ولی از نظر صنعتگری که میخواهد از آن استفاده
ً
کند ،صنعت است؛ مثال سازنده به گوسفند به نظر یک شیء نگاه میکند که
میخواهد از آن استفاده کند .ارزش گوسفند برای او از آن نظر است که چگونه
مورد استفاده قرار میگیرد .سازندهای که میخواهد از آن استفاده کند ،باید
چاقش کند تا آن را بفروشد و یا خودش از گوشت آن استفاده کند .حتی اگر
این کار مستلزم ایجاد نقصی در بدن گوسفند باشد .به طور کلی در تربیت
روحی انسانها هم عین این مطلب هست .یک وقت مکتبی منظوری را در نظر
میگیرد و میخواهد انسان را طوری بسازد که آن منظور تأمین شود ،ولو اینکه
در انسان کاستیهایی به وجود آورد ،ولی باألخره انسان برای آن منظور ،خوب
ساخته میشود .اما یک وقتی هست که مکتب در خدمت انسان است؛ یعنی
منظوری بیرون از انسان ندارد .هدف او بهسعادترساندن و تکمیل انسان است
نه اینکه منظور دیگری داشته باشد و انسان را برای آن منظور بخواهد بسازد .به
اصطالح ،مکتبی انسانی میشود که هدف آن بیرون از خود انسان نیست .این
چنین مکتبی بر اساس به کمال رساندن انسان است .این مکتب باید بر اساس
پرورش استعدادها و نیروهای انسانی و بر اساس تنظیم آنها باشد.
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اینها نشانههایی است که کنار هم میگذاریم .مثال شهید مطهری در
حوزه تعلیم و تربیت بود .میتوان همین حرف را در اقتصاد نیز مطرح کرد؛ چرا که
بیانکنندۀ یک استراتژی و راهبرد اسالمی است و مصداقش در اینجا در تعلیم
و تربیت بیان شده است .با توجه به این معنا باید بگوییم که ما در اقتصاد به
دنبال رشد انسانهاییم ،نه تأمین هدفی خارج از وجود ،سرشت ،فطرت ،خلقت
و مأموریت انسان .من به این دنیا نیامدهام که کتاب چاپ کنم ،تئور یپردازی
کنم ،تولید علم کنم .مطلوببودن این کارها به خاطر این است که مقتضای وجود
انسان ،کنجکاوی ،حقیقتیابی و تولید علم است .اینها ابزارند برای انسان ،نه
اینکه انسان ابزاری بشود برای تولید علم .ما اینجا فقط به دنبال راهاندازی بازار
بورس نیستیم .اگر بازار بورس بتواند به عنوان یک عامل در رشد و حیات انسانی
باشد ،ما به دنبالش هم میرویم ،اما نباید که انسانها فدای بازار بورس شوند.
اگر این موارد را کنار هم بگذاریم ،برای ما اسالمیت و انسانیت ،اسالمیت و
جمهوریت ،اسالمیت و مردمیبودن ،در طول هم و دو روی یک سکه تعریف
میشوند .اینجاست که صحبت از اقتصاد اسالمی عین صحبت از اقتصاد
مردمی است .همانگونه که من میتوانم بگویم اقتصاد ما عین دیانت ماست،
میتوانم بگویم اقتصاد ما عین جمهوریت ماست .پس اقتصاد مردمی یک راهکار
نیست ،یک تاکتیک موقتی و موضعی نیست .عین اینکه من بگویم عدل سائس
ً
عام است .مردمیبودن هم سائس عام است .اینها اساسا استراتژیهای اساسی
و راهبردهای اصلی اقتصاد اسالمی است.
دوست دارم آنچه را که با این جمعبندی به آن رسیدیم ،ذیل عنوان دیگری به
نام «مردمساالری دینی در عرصۀ اقتصاد» بیان کنم .این عنوان اشاره به عملیات و
فرآیندی دارد که هنوز آغاز نشده است .ما در جمهوری اسالمی یا جمهوریت چیزی
به نام «والیت فقیه» را تعریف کردیم .وقتی شما میگویید مردمساالری دینیگویی
گفتهاید والیت فقیه؛ و وقتی میگویید والیت فقیهگویی گفتهاید مردمساالری
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دینی .این دو ،دو روی یک سکهاند ،منتها از دو زاویه به آنها نگاه میکنیم .ما
در عرصۀ سیاست به راحتی توانستیم ریزش مردمساالری دینی را تعریف کنیم.
ً
گفتیم مثال اینگونه انتخابات میشود ،اینگونه مجلس شورای اسالمی تشکیل
میشود ،اینگونه شورای نگهبان نظارت میکند و . ...
ُ
ُ ُ
ُ
کلکم ئ
مس�ول ن
رع� ت�ه» .1به
پیامبر گرامی اسالم فرمودهاند« :کلکم راع و
ع� ی
ُ ُ
ُ
جمله دقت کنید« .کلکم» یعنی همۀ شما« ،کم» تنها مربوط به جامعۀ نخبگانی
نیست ،مربوط به همۀ مردم است .به مردم میفرمایند که همۀ شما مسئولید .اگر
در نظام اسالمی ما ،اسم مسئول ولی فقیه است ،آیا من میتوانم از این عبارت
برداشت کنم که کلکم ولی فقیه؟ بله .یعنی والیت فقیه نهادی است که وجودش
در تکتک انسانها تحقق مییابد .درست است که یک مسئول ارشد دارد به نام
ولی فقیه ،ولی نهاد والیت فقیه باید در تکتک افراد شکل بگیرد .یعنی همه باید
یک ولی کوچک باشند ،همچنان که حضرت علی به مثابۀ قلهاند و همۀ ما
مکلفیم که یک علی کوچک بوده ،به ایشان تأسی کنیم .پیامبر اسوهاند و همۀ
ما مکلفیم به ایشان تأسی کرده ،یک پیامبر کوچک شویم .همۀ ما مسئولیم عن
رعیته .ضمیر «ه» در «رعیته» به چه کسی برمیگردد؟ به خداوند .همۀ ما عیال
خداوندیم .من خودم از یک طرف جزئی از مردم هستم و از طرف دیگر در قبال
دیگران مسئولم .دیگران هم در قبال من مسئولاند .به نوعی یک سیستم مردم با
مردم است .اینجاست که ولی فقیه هم برای ما یک نهاد مردمی و خودش هم
از جنس مردم است .پیغمبر هم از جنس مردم بودند؛ غذا میخوردند ،در بازار
راه میرفتند ،با مردم نشست و برخاست میکردند .کسی که از بیرون میآمد،
نمیتوانست تشخیص دهد که کدام یک از افراد ،پیامبر است ،جلسهشان باال
و پایین نداشت .اینکه حضرت امام و مقام معظم رهبری اینقدر
ً
به مسئوالن تأ کید کردهاند که از جنس مردم باشید ،برای این است که اساسا
 .1منیة المرید ،الخاتمه ،المطلب الثانی ،ص .381
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مسئول ،مسئولیت خود را از مردم به دست آورده است ،از کلکم راع و کلکم
مسئول .این هم یکی از بخشهایی است که نشان میدهد سریان والیت فقیه یا
سریان مردمساالری دینی دو روی یک سکهاند .ولی جامعه چه زمانی بییاور و بی
سرباز میشود؟ وقتی که من ،مسئول عن رعیته نباشم .من در طول ولی فقیه باید
یک ولی کوچک در اجرای فرامین ایشان باشم .یعنی والیت فقیه یک نفر نیست،
ُ ُّ ُ ْ َ ُ ُّ ُ َ ئُ ٌ َ
ّ
ول ع نْ� َر ِع یَ� تِ� ِه».
کل مردماند« ،کلکم ٍراع و کلکم مس�
مردمساالری دینی در عرصههای سیاسی و نظامی انقالب اسالمی به یک
بلوغی رسیده و توانسته آن الیهها را فتح کند ،خودش را در آن الیهها تعریف کرده
و در مقابل مکاتب غربی ،به تعبیر شهید نواب صفوی ،جریان سوم را شکل دهد.
ما اآلن در عرصۀ سیاسی میگوییم نه چپیم و نه راست ،بلکه نظام والیت فقیه
هستیم ،اما در عرصۀ اقتصاد هنوز نتوانستهایم بگوییم ما چپ نیستیم ،راست
نیستیم ،اقتصاد اسالمیایم .تئور یپردازی مردمساالری دینی در عرصۀ اقتصاد
را هنوز شروع نکردهایم .کارهایی شده ،اما هنوز پروژهاش تمام نشده و جاهایی هم
شروع نشده است.
حضرت امام فرمودند که ما برای پابرهنگان انقالب کردیم و یک موی این
کوخنشینان را به کاخنشینان نمیدهیم .وقتی صحبت از مردم میشود ،منظور
ایناناند ،متن مردم و آحاد مردم که ولینعمتان ما هستند .اقتصاد میخواهد
مردمیشود ،نه اینکه دست یک گروهی بیفتد .اقتصاد مردمی ،یعنی متن مردم،
نه هیچ صنفی و نه هیچ رابطۀ سببی و نسبی و  . ...ما مردمساالری دینی را به
اشکالی مثل اصالت و عنایت به بحث پابرهنگان ،جنگ فقر و غنا و بحث
عدالت تا حدی داشتهایم ،ولی هنوز به نظر میرسد ریزش آن در عرصۀ اقتصاد
نیازمند کار بیشتری است .یک قطعۀ مهم از جورچین این کار این است که بتوانیم
نقش مردم را چه آنجایی که باید مشارکت کنند ،چه آنجایی که ولینعمتاند،
چه آنجایی که باید توانمندسازی کنیم ،چه آنجایی که باید خدمت کنیم و
چه آنجایی که باید مکانیزمهایی چیده شود ،مشخص کنیم .در زمینۀ موارد
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مذکور ،هنوز ما در مسیریم؛ در مسیر شدن .اگر مردمساالری دینی در عرصۀ اقتصاد
به خوبی تبیین شود ،آنگاه اقتصاد والیی هم تعریف میشود .ما اآلن در اقتصاد
سیاسی والیی جمهوری اسالمی هم مشکل داریم .همزمان که میگوییم سریان
و ریزش مردمساالری دینی در اقتصاد چه داللتها و تبعاتی به بار میآورد،
همانطور میگوییم که نهاد والیت فقیه در عرصۀ اقتصاد ،به ویژه اقتصاد سیاسی
و حکمرانی اقتصاد ،چه نقشی را باید ایفا کند و ریزش آن چه تبعاتی دارد .این
دو ،دو روی یک سکهاند که باید تبیین شوند .با تبیین مردمساالری دینی در
عرصۀ اقتصاد است که میتوانیم بگوییم خصوصیسازی ما با خصوصیسازی
غربیها چه تفاوتی دارد .راهاندازی بخش تعاونی ما با بخش تعاونی سرمایهداری یا
سوسیالیستی چه تفاوتی دارد.
ی هستیم که %25
مقام معظم رهبری وقتی میفرمایند ما به دنبال هدف 
اقتصاد به مشارکت تعاونیها گذاشته شود ،هدف را مشخص میکنند ،ولی
ً
نحوۀ دستیابی به این ،آن نیست که ما اصول «راچدیل» 1تعاونی را عینا بنویسیم و
قوانینش را در کشورمان اجرایی کنیم .باید مردمساالری دینی را در عرصۀ اقتصاد
تبیین کنیم .آنگاه میتوانیم بگوییم که در زمینۀ مردمساالری دینی در عرصۀ
اقتصاد در اشکال تعاونی ،خصوصیسازی ،گروههای مختلف خیریه ،گروه
اصناف و مانند آن کار را شروع کردهایم یا نه .کارهایی که تاکنون انجام شده،
یا ناقص است یا در فرآیند انجام .حتی در برخی موارد عقبرفت داشتهایم .من
مثالی از عقبرفت بزنم .حضرت امام در تحقق انقالب اسالمی و کنار زدن
طاغوت شاهنشاهی ،تعریف درستی از جایگاه ،نقش و کارکرد بازار انجام دادند.
ً
اصناف و بازار دقیقا در انقالب نقش ایفا کردند .در دفاع مقدس تا حد زیادی
باز همین تعریف انقالب ادامه داشت ،ولی وقتی به جنگ اقتصادی میرسیم،
میبینیم شاید دیگر اصناف و بازار به آن شکل نیستند .گاهی وقتها شاید
چیزهایی جایگزین آن رفتارها شده که ضد بازی است .از بدنۀ اصناف یا بازار
یا اتاق بازرگانی یا تشکلهای مردمی یا حوزۀ اقتصاد ،ضد بازی صورت میگیرد؛
1. Rochdale.
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با انقالب اسالمی همراهی نمیکنند .این به دلیل آن است که مردمساالری دینی
را نادیده گرفتهایم .مجلس عصارۀ مردم است .این مجلس ،مردمساالری دینی
در عرصۀ اقتصاد را کجا پیگیری میکند؟ کجا تحقق آن را تضمین میکند؟
مجلس چون عصاره مردم است ،باید ریزش مردمساالری دینی را در همه عرصهها
پیگیری کند .خط مقدم ،مجلس است؛ چون جلوتر از قوای مجریه و قضاییه بوده
و اسمش مجلس نمایندگان مردم است .این علمداری و پیشروی را باید مجلس
نشان دهد.
بخش بسیار مهم دیگر اقتصاد مردمی ،در کنار بخشهای خصوصیسازی،
تعاونی و اصناف که ذکر شد و در اقتصاد ایران مغفول مانده ،اقتصاد خانواده
است .ورودهایی که مقام معظم رهبری به حوزۀ اصالح الگوی مصرف،
سبک زندگی ،حمایت از تولید ایرانی و مانند آن میکنند ،مداخلی است که
عنوان عمومی و کلیاش ،اقتصاد خانواده است .خانواده یکی از مهمترین بازیگران
اقتصادی در همۀ مکاتب است .البته برای ما خانواده اصالت خاصی دارد و ما
مثل غرب ،اصالت را تنها به فرد و جامعه نمیدهیم .خانواده نزد ما اهمیت ویژهای
دارد که در مکاتب غربی و شرقی نیست ،اقتصاد خانواده هم همینطور .بخشی از
مردمیشدن اقتصاد ،در قوت بنیان خانواده از لحاظ اقتصادی است.
آنچه گذشت ،مدخلی است که چرا برای ما اقتصاد مردمی ،همسنگ مسئلۀ
عدالت ،یک استراتژی بسیار مهم است .وقتی میگوییم اقتصاد مقاومتی مبتنی
بر برخی اصول و ارکان مانند عدالت ،نفی سبیل دشمن و اقتصاد مردمی است،
اینها در یک سطح برای ما بیان میشوند .اقتصاد مردمی یکی از پایهها و ارکان
اقتصاد مقاومتی است.
البته برای کلمۀ مردم ،بار «1»Nation Stateهم نباید دید .امروزه برخی وقتی
میگویند «2»Peopleو «مردم» ،به مردم به صورت « »Nation Stateنگاه میکنند،
چارچوب دولت-ملت فکر میکنند؛ در حالی که مردم اعم از ملت است.
اعمبودن از یک طرف یعنی برای ما مردم مرزنشین مهماند ،برای ما مردم مناطق
 .1دولت -ملت.
 .2مردم.
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ً
مختلف ایران مهماند ،ما اصال دنبال این نیستیم که اقوام و طوایف را یکپارچه و
همشکل کنیم .نباید یک گروههایی را زیردست یا زیرمجموعه گروههای دیگر قرار
دهیم ،فرادست و فرودست نداریم .برای ما تکتک اقوام ایرانی ،بما هو اقوام ایرانی،
مهماند؛ اقتصادشان هم همینطور .اعمبودن از طرف دیگر یعنی وقتی میگوییم
اقتصاد را مردمی میکنیم ،استعمار از آن بیرون نمیآید .برای ما امت اسالمی مهم
است ،جامعۀ بشری هم مهم است .امت اسالمی یا اقتصاد جهان اسالم و اقتصاد
جهانی هم برای ما درون اقتصاد مردمی تعریف میشود .مردم فقط مردم قوم من،
هلل هستند .کلمۀ ناس در « ی�ا یا�ها ن
ال�اس»
قبیله من و یا ملت من نیستند ،مردم عیالا 

و « ی�ا ش
مع�ر ن
ال�اس» که از تعابیر قرآنی و روایی هستند ،شامل همه میشود .پس ُبعد
ً
بینالمللی و جهانی هم دارد و صرفا نباید دولت -ملت باشد.
مطلبی هم باید در مورد اصطالح «مشارکت مردمی» بیان کنم .مشارکت مردمی
در عرصۀ اقتصاد ،بخشی از بحث اقتصاد مردمی را نشان میدهد و بخشی را
ً
نشان نمیدهد .مثال آن بخش که حضرت اماممیفرمایند (مردم ولینعمتان
ما هستند) را نشان نمیدهد .مشارکت مردمی گویای این است که باید با معیت
و همراهی مردم کار را به نتیجه رساند ،اما ولینعمتبودن مردم را نمیرساند .آن
ً
مسکینی که اساسا نمیتواند مشارکت کند ،آن زن بد سرپرست یا بیسرپرستی
ً
که چه بسا شما فقط باید به او خدمت برسانید ،اینها که مشارکت ندارند .ضمنا
ً
از اصطالح مشارکت مردمی ،در این سالها بسیار سوءاستفاده شده است؛ مثال
مشارکت مردمی در عرصۀ آموزش و پرورش ،تبدیل شده به پولیشدن آموزشهای
عمومی و به نوعی خصوصیسازی آموزش و پرورش محقق شده است که به تعبیر
من ،لیبرالتر از لیبرال است .اسمش را مشارکت مردمی گذاشتهایم و به سخنان
حضرت امام هم کد میدهیم .مشارکت واقعی مردم این نیست که مردم به
مثابۀ قلک ،تنها پول بدهند .مشارکت مردمی یعنی مشارکت در تصمیمگیری،
مشارکت در تصمیمسازی و مشارکت در اقدام .بهترین نماد از مشارکت مردمی
مورد نظر حضرت امام ،بسیج بود .بسیج یعنی مشارکت مردمی در عرصه
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سازندگی ،در امر دفاع و در همۀ حوزهها ،اما عدهای مدارس غیرانتفاعی را به
حضرت امام ،منتسب کردند و گفتند ایشان خواسته است .باید تبیین شود
ً
که از نظر حضرت امام مشارکت دقیقا یعنی چه؟ آیا مشارکت مردمی به این
معناست که ما در حال حرکتیم و مردم هم بیایند و برای ما خدمتگزاری کنند؟
این که مشارکت نیست .اگر این مشارکت باشد ،مردم در نظام لیبرالیستی بیشتر
از سایر نظامها مشارکت دارند .صبح تا شب جان میکنند و  %99برای منافع %1
کار میکنند.

1

مردمیشدن هم ،مثل عدالت ،شعاری است که بسیار از آن سوء استفاده شده
است .تمام سوسیالیستها و تمام سرمایهدارها شعار مردمیشدن سر دادهاند.
ً
اتفاقا گفتند ما برای مردم در انقالب صنعتی کار تعریف کرده و موجب اشتغال
آنها شدیم .کتاب روح سرمایهداری دمکراتیک 2را یک کشیش غربی و با نگاه
ً
ً
کامال دینی نوشته است .وی میگوید که اقتصاد سرمایهداری اتفاقا اقتصادی
مردمی است.
بحث این است که مردمیشدن ما با مردمیشدن آنها متفاوت است؛
همچنان که مردمساالر یمان یکی نیست .به نظر ما مشارکت مردمی به این
معنا نیست که «مردم هم سر کار باشند» و تنها یک بخشی از کار را انجام دهند.
ف
لد� ن� ،اما ن� ظ� ی�رک ف�ی
مشارکت مردم یعنی «اصل مردماند» .ما میگوییم« :اما خا�اک �ی ا ی
 .1مؤلف :منظور حضرت امام خمینی از مشارکت مردمی که در این کتاب به تبیین الگوی آن
ً
پرداختهایم ،همان مشارکت مردم در تصمیمگیری ،تصمیمسازی و اقدام است ،نه اینکه صرفا مردم
به مثابۀ قلک بوده و یا خدمتگزار یک گروه خاصی باشند و هیچ نقشی در عرصههای اجتماعی از
جمله اقتصاد نداشته باشند .ما در بخشهای مختلفی از جلد اول و جلد دوم کتاب ،با بیان شناخت
مردم ،ویژگیها ،جایگاه و خواست مردم ،رابطه دولت با آنها ،ماهیت مشارکت و اهمیت آن ،نگاه به
مردم در مکاتب اقتصادی و اقتصاد مردممحور به دنبال این بودهایم که نشان دهیم منظور حضرت
امام از مردم و مشارکت مردمی و آنچه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این مورد بیان شده،
بسیار متفاوت از چیزی است که در ادبیات رایج دنیا در این خصوص وجود دارد .مخاطبین پس
از مطالعۀ دو جلد این کتاب ،به این تفاوت پی خواهند برد .تبیین از الگوی مشارکت مردمی در
این کتاب به گونهای است که تا حدی مردمساالری دینی را هم پوشش میدهد ،ولی چون از ابتدا
تقسیمبندی کتاب ،استخراج مفاهیم و گزارههای سخنان حضرت امام و جمعبندی آنها با ادبیات
مردمساالری دینی نبوده ،از ذکر ادبیات آن در این کتاب خودداری نمودهایم.
2. The Spirit of Democratic Capitalism, Michael Novak.
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ا خل� قل�» .این منطق امام علی است .ما نمیخواهیم نگاه مارکسیستی داشته و
بگوییم سرمایهدار بد است و بیپول خوب.
َ
َ
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ن
َ
َ
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َ
ق
ُ
َ
ُ
َ
َ
قرآن کریم در آیۀ  ،32سورۀ زخرف میفرماید�< :ح نُ� �س ْم ن�ا ب� ْي� ن�ه ْم م ِع ي� ش� ت�ه ْم>؛ ما
معیشتتان را بین باال و پایین تقسیم کردیم .وقتی میگوییم مردم ،منظورمان همۀ
مردم است .نمیخواهیم بخش خصوصی را به نفع بخش تعاونی خراب کنیم یا
بخش پولدارها و سرمایهدارها را به نفع مردم .همۀ مردم با هم .باید مواظب بود که
اینگونه برداشت نشود .همچنین نباید یک عده باالدستی هم تصمیمگیر باشند
و هم منافع برای آنها باشد و مردم هم این وسط خرابیهای آنها را جبران کنند.
عادل پیغامی
زمستان 1394
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اگرچه سیل خود از به هم پیوستن قطرات باران پا به عرصه وجود گذاشته ،اما
نیرویی را که سیل برای برداشتن موانع دارد ،هیچگاه نمیتوان از قطرات باران انتظار
داشت .مشارکت تکتک افراد در امور جامعه اگرچه اثر دارد ،ولی اثرگذار نیست.
باید در این مسیر سیل درست کرد؛ منظور یک قدرت متحد و نظاممند و یک
مشارکت همگانی مردمی است که در جهت خاصی حرکت میکند .امام امت
این معنا را به خوبی درک کرده بودند و همانگونه که اجداد طاهرینشان به دنبال
ایجاد نظامی بر مبنای احکام الهی بودند ،ایشان نیز در مسیر ایجاد نظام اسالمی
که شئون مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...دارد -اقدام کردند ،اما باتوجه به مدت حضور کوتاه ایشان در نظام اسالمی و نیز انواع نامالیماتی که در
ابتدای انقالب متوجه این نظام شد ،متأسفانه فرصت به اندازهای نشد که بتوانند
همانگونه که در عرصۀ سیاسی به ارائۀ الگوی اسالمی و مردمی پرداختند ،در
عرصۀ اقتصادی و فرهنگی نیز الگوی مورد نظر خود را ارائه نمایند.
آنچه امام امت در عرصه سیاسی به آن جامه عمل پوشاندند اجرای احکام
اسالم بود بر مبنای حضور مردم .آنگونه که امام فرزانه میفرمایند:
اما جمهوری ،به همان معنایی است که همهجا جمهوری است .لکن
این جمهوری بر یک قانون اساسیای متکی است که قانون اسالم است.
اینکه ما جمهوری اسالمی میگوییم برای این است که هم شرایط منتخب
و هم احکامی که در ایران جاری میشود اینها بر اسالم متکی است ،لکن
انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همهجا
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هست»1.وقتی نظامی که امام در عرصه سیاست پیریزی نمودهاند
مورد مداقه قرار میگیرد ،حضور و پشتوانه مردمی ،به وضوح مشاهده میگردد.
وقتیکه ملت چیزی را اراده کند اگر خواست خداوند نیز بر آن باشد ،انجام
میگیرد« :وقتی ملت یکچیزی را خواست ،إنشاءاهلل انجام میگیرد»2.
در تأیید آنچه گذشت به بیانات زیر از مقام معظم رهبری ،دقت نمایید:
سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت که همین سه باور به او قاطعیت
میداد ،شجاعت میداد و استقامت میداد :باور به خدا ،باور به مردم و باور
به خود .این سه باور ،در وجود امام ،در تصمیم امام ،در همه حرکتهای
امام ،خود را به معنای واقعی کلمه نشان داد؛ در باور به خدا ،امام مصداق
َّ�ذ نَ ق َ َ َ ُ ُ َّن ُ نَّ نَّ َ َق ْ َ َ ُ َ ُ ْ ف َ خْ َ ُ
ا� ش� ْوه ْم
این آیه شریفه بود< :ال ِ ي�� �ال لهم ال�اس ِإ�� ال�اس �د ج�معوا لكم �
ْ
فَ َ�ز َ ُ ْ َ ن ً َ ق َ ُ َ ْ ُ ن َ َّ ُ َ ن ْ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ 1
<ح ْس بُ� ن�ا الل ُه َو ِن�ع َم ال َو ِك ي� ُل> را
� ادهم ِإ� ي�ما�ا و�الوا حس ب��ا الله و ِ�عم الو ِك ي�ل>.
امام با همه وجود ادا میکرد و از بن دندان به آن معتقد بود .امام به خدای
متعال اعتماد داشت ،به وعدهی الهی یقین داشت ،برای خدا حرکت
َ ُ ْ َّ
کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و میدانست که ِإ<� ن� ت� ن�ص ُروا الل َه
ُ ُ
یَ� ن�ص ْرك ْم>2وعد ه الهی است و حتمی و تخلفناپذیر است .در باور به مردم،
امام بزرگوار ،ملت ایران را به معنای حقیقی کلمه میشناخت .امام اعتقاد
داشت که این ملت ،ملتی است با ایمان عمیق ،باهوش و شجاع؛ که اگر
پیشوایان الیقی در میان آنها پیدا شوند ،این ملت میتواند مثل خورشید
در میدانهای مختلف بدرخشد؛ امام این را قبول داشت .اگر یک روز
عنصر ناالیقی مثل شاه سلطان حسین موجب شد که ملت ایران در ال ک
خود فرو بروند ،اما در روز دیگری ،مرد شجاعی مثل نادرقلی ـ بدون آن القاب
و عناوین ـ وقتی در میان مردم ظاهر میشود و با شجاعت ،پیشوائی مردم را به
عهده میگیرد ،این ملت میتواند میدان حرکت افتخارآمیز خود را از دهلی تا
دریای سیاه گسترش دهد .این را امام در تاریخ دیده بود ،نظایر آن را مشاهده
 .1آل عمران ،آیۀ .173
 .2محمد ،آیۀ .7

کتابنامه

قرآن کریم
صحیفۀ امام :مجموعه آثار امام خمینی؛ خمینی ،روح اهلل ،مؤسسۀ تنظیم و
نشر آثار امام خمینی ،چاپ چهارم 22 ،جلد.1385 ،

کتب

1 .1اقتصاد ما؛ صدر ،شهید آیت اهلل سید محمد باقر ،کتاب اول[ ،ترجمه] سید
محمد مهدی برهانی ،پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (انتشارات
دارالصدر) ،چاپ اول ،قم.1393 ،
2 .2اقتصاد ما؛ صدر ،شهید آیت اهلل سید محمد باقر ،کتاب دوم[ ،ترجمه]سید
ابوالقاسم حسینی ژرفا ،پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (انتشارات
دارالصدر) ،چاپ اول ،قم.1393 ،
3 .3اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی؛ طالبان ،محمدرضا و پورجانی،
عباس ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ دوم.1386 ،
4 .4امام خمینی ،دولت و اقتصاد؛ موسایی ،میثم ،چاپ و نشر عروج ،چاپ اول،
1386
5 .5امام و اقتصاد اسالمی؛ آژینی ،محسن ،انتشارات کیهان ،چاپ اول ،تهران،
.1374
6 .6آمریکا از دیدگاه امام خمینی؛ مرکز تحقیقات سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،نشر زمزم هدایت ،چاپ دوم ،قم.1384 ،
7 .7اندیشههای اجتماعی امام خمینی؛ مهریزی ،مهدی ،چاپ و نشر عروج،
چاپ دوم.1385 ،
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8 .8تبیان آثار موضوعی (دفتر سی و پنجم) ،جایگاه مردم در نظام اسالمی از دیدگاه
امام خمینی؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ دوم،
.1384
9 .9تحریرالوسیله؛ خمینی ،روح اهلل ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
تهران.
1010تفسیر سورۀ حمد؛ خمینی ،روح اهلل ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی ،تهران.1375 ،
1111شرح حدیث جنود عقل و جهل؛ خمینی ،روح اهلل ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار
امام خمینی .چاپ سوم.1378 ،
1212فرهنگ فارسی عمید؛ عمید ،حسن ،انتشارات راه رشد ،چاپ اول ،تهران،
.1389
1313قحطی بزرگ؛ مجد ،محمد قلی[ ،ترجمه] محمد کریمی ، ،مؤسسۀ مطالعات
و پژوهشهای سیاسی ،تهران.1387 ،
1414کارکردهای رسانهای نماز جمعه؛ ملکان ،مجید ،شورای سیاستگذاری ائمه
جمعه ،معاونت فرهنگی ،تهران.1386 ،
1515کارنامۀ خدمت؛ جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،عملکرد
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران از سال  1384الی ،1392
تهران.1392 ،
1616مشارکت عمومی در اندیشه امام خمینی؛ داستانی بیرکی ،علی ،چاپ و
نشر عروج ،چاپ دوم.1386 ،
1717مطالب ،موضوعات و رهنمودهای اقتصادی در بیانات حضرت امام
خمینی؛ بصیرت منش ،حمید و امامی میبدی ،علی ،مؤسسه
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.1371 ،
1818نقش آمریکا ،انگلیس و رژیم صهیونیستی در فتنه 1388؛ کشاورز ،رضا ،مرکز
اسناد انقالب اسالمی
1919نقش انگلیس در فتنه 1388؛ مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول.1389 ،

منابع و مآخذ

2020نهادگرایی و جهاد سازندگی؛ ایروانی ،محمدجواد ،اداره کل روابط عمومی
وزارت جهاد سازندگی ،تهران.1377 ،
2121همبستگی ملی و مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی؛ مؤسسۀ تنظیم
و نشر آثار امام خمینی ،چاپ و نشر عروج ،چاپ اول.1386 ،

نشریات

2222بازتاب عملیات فتح المبین در رسانههای خارجی ؛ پژوهشگاه علوم و معارف
دفاع مقدس.
2323پژوهشهای تربیت اسالمی؛ «رسانهها و تربیت از منظر امام خمینی،»
فوالدی ،حفیظ اهلل ،شماره .1380 ،5
2424جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)؛ «تحلیلی
جغرافیایی از واژه قرآنی امت» ،کامران ،حسن و واثق ،محمود ،دوره جدید،
سال هشتم ،شماره .1389 ،26
2525دشمنشناسی از دیدگاه امام خمینی؛ نگارش ،حمید.1340 ،
2626فرهنگ کوثر؛ «عزاداری ،رسانه پایدار شیعه» ،علوی ،سید رسول ،شماره ،80
.1388
2727فصلنامۀ علمی-ترویجی راهبرد توسعه (راهبرد یاس)؛ «توسعه اقتصادی ژاپن و
عوامل کلیدی آن» ،حقیقی ،ایمان ،شماره چهار.1384 ،
2828ماهنامه اندیشه و راهبرد ،ماهنامه سیاسی فرهنگی؛ سال سوم ،شماره دهم،
.1393
2929مجله پاسدار اسالم؛ «ده منزل سلوک در آثار حضرت امام خمینی،»
جهانیپور ،یاسر ،شماره .1387 ،319
3030مجله حکومت اسالمی؛ «کارکرد مسجد در حکومت نبوی» ،جوان آراسته،
حسین ،شماره .1386 ،43
3131مجله حکومت اسالمی؛ «نماز جمعه در نگاه امام خمینی ،»محدثی،
جواد ،شماره .1383 ،32
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3232مجله فرهنگ کوثر؛ «رسانهها از نگاه امام خمینی ،»کرجی ،علی،
شماره1388 ،80
3333مجله فرهنگ کوثر؛ «بیداری افکار عمومی ،مهمترین وظیفۀ رسانهها»،
جهانیپور ،یاسر ،شماره .1388 ،80
3434مجله فرهنگ کوثر؛ «نگاهی به رسانه منبر» ،حسینی ،سید جواد ،شماره ،80
.1388
3535مجله فرهنگ کوثر؛ «وظیفۀ رسانهها از نگاه نبوی ،»ذاکر صالحی،
غالمرضا ،شماره .1388 ،80
3636مجله نور علم؛ «مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ( :)1آیتاهلل
حاج مالعلی کنی» ،نجفی ،موسی ،شماره .1366 ،22
3737مجله نور علم؛ «مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه (:)2
حجتاالسالم شفتی و نفی سلطه استعمار انگلیس» ،نجفی ،موسی،
شماره .1366 ،24
3838مجله نور علم؛ «مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ( :)3آیتاهلل
شهید شیخ فضلاهلل نوری» ،نجفی ،موسی ،شماره .1367 ،26
 3939مجله نور علم؛ «مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ( :)4مجاهد
شهید ،آیتاهللالعظمی حاجآقا نوراهلل نجفی» ،نجفی ،موسی ،شماره ،27
.1367
 4040مجله نور علم؛ «مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ( :)5مرکز
دعوت االسالمیه ،صفاخانه اولین مرکز مناظره آزاد عقیدتی بین علماء شیعه
و مبلغین مسیحی» ،نجفی ،موسی ،شماره .1367 ،29
4141مجله نور علم؛ «مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ( :)6زعمای
شیعه پایهگذاران تحریم ( ،»)1نجفی ،موسی ،شماره .1368 ،32
 4242معرفت؛ «روحانیت شیعه و کارکردهای آن در اندیشه امام خمینی،»
عباسی ،محمد ،سال هفدهم ،شماره .1387 ،131

منابع و مآخذ

سایتها

4343اعتصاب کارکنان پاالیشگاه نفت آبادان در اعتراض به رژیم سفاک پهلوی،
مرکز اسناد انقالب اسالمی ،کد رخداد.233 :
4444اعتصاب کارکنان صنعت نفت و پیام تاریخی امام ،خبرگزاری ایسنا،
 ،1392/11/16کد خبر.9211-2973-5 :
4545پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری.www.khamenei.ir :
4646پژوهشکده باقرالعلوم.www.pajoohe.com :
4747پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.www.dsrc.ir :
4848در روز  9دی  88چه گذشت؟ ،خبرگزاری مشرق/9 ،دی ،1392/کد خبر:
.۲۷۳۸۷۳
4949عزل بنیصدر از ریاست جمهوری با حکم امام خمینی ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی ،کد رخداد.122 :
5050عملیات فتح المبین ،مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان.1383/01/06 ،
5151مرکز آمار ایران.www.amar.org.ir :
5252مرکز اسناد انقالب اسالمی.www.irdc.ir :
5353مشارکت سازمان ملل در جنایات شمیایی صدام ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،1394/07/06 ،کد مطلب.63800 :
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 .5صحیفه امام ،ج  ،13ص 60
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 .14صحیفه امام ،ج  ،19ص 463
 .15صحیفه امام ،ج  ،19ص 391
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 .33صحیفه امام ،ج ،15ص  516و 517
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 .54صحیفه امام ،ج  ،11ص 414
 .55صحیفه امام ،ج ،16ص 301
 .56صحیفه امام ،ج  ،10ص 435
 .57صحیفه امام ،ج  ،16ص 241
 .58صحیفه امام ،ج  ،10ص 384
 .59صحیفه امام ،ج ،16ص 241
 .60صحیفه امام ،ج ،17ص 474
 .61صحیفه امام ،ج ،16ص 241
 .62صحیفه امام ،ج ،15ص 1

256

امام ،مردم ،اقتصاد
 .63صحیفه امام ،ج ،15ص 1
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مجله المستقبل
 .100صحیفه امام ،ج  ،17ص 33
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