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  اميرفيض حقوقدان

  

 خانم ملکی، عمار قايان ناصراعتمادی وآ نآتوجه دادم که بازيگران  ،برنامه ای دعوت جاويد ايران بهبه 
   ١ .ھشترودی ويک زن ديگری بود فريبا

تصورکردم که گفتگو درباره قانون جديد فرانسه است که معامله سکس  زن  نآر ابتدا به مالحظه حضو
را ممنوع ساخته است يعنی فواحش نميتوانند کسب وکارسابق خودشان را داشته باشند وچون قانون 

به دليل حضور ايرانيان مقيم فرانسه ھم  ،ازفواحش فرانسه قرارگرفته استی مزبور مورد اعتراض بسيار
   .چنين برنامه ای را تدارک ديده اند ،جزيه طلبانرای تدرشومتخصص  ن زنآ

ن متوسل آی که سيد علی به ولی باقدری صرف وقت معلوم شد که خيرحضرات وارد مقوله اقتصاد مقاومت
   .، شده انداست

  

  !رملکی، ناصر اعتمادی، و آن زن ديگبه راست: فريبا ھشترودی، عمار زچپ ا

ه گفت يعنی اقتصاد مملکت رابدھند به سپا ؛قای ناصر اعتمادی درمورد اينکه اقتصاد مقاومتی چيستآ
من نميدانم که اقتصاد < :شنوندگان وگفت دست ب پاکی را ريخت رویآخانم ھشترودی ھم  .پاسداران

  .>تاکنون روبرونشده اممقاومتی چيست وبا چنين عنوانی 

 نظر نرامطرح ميکنند که اظھارآ نميدانم وقتی موضوع اقتصاد مقاومتی برای حضرات معلوم نيست چرا
عالمت کوته فکری ونادانی  ،کت به سپاه پاسداران داده شودقای اعتمادی دائربراينکه يعنی اقتصاد مملآ

  .ايرانيان خارج ازکشورشناخته شود

  

                                               
 ک -ح -  ](ليال) نازيال گلستان[ - ١
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  هدف ازاجراي برنامه مزبور

 و مھوری اسالمی (ايران)جحمايت ازروابط  ، تبليغ والبته بعد معلوم شد که ھدف ازاجرای برنامه مزبور
که درتحريرات قبل توضيح   مھارخشونت جمھوری اسالمی قانونِ يعنی شمول حضرات به  ؛ستآمريکا

ن قانون داشته باشد نانش آوری است که ھرکسس فعاليتی درجھت اھداف آشد ومختصربه اين ياد 
برای  اند از موضوع اقتصاد مقاومتی شروع کردهازاين حضرات  واگرست ئی ھاآمريکادرروغن 

ممتازی به دولت  برنامه مزبور ميتواند کمک ،. ترديد نيست که درشرائط فعلی ايرانپستوسازی است
  .تلقی شود آمريکاروحانی وسياست سلطه گرانه 

  توضيح مناسب 

 و آمريکابين ايران و صحيح وابط سياسیر جودومنکرلزوم  ح بجاست که ھيچکس نيست کهاين توضي
 کشورھای ديگرباشد ولی وجود روابط سياسی برپايه برجام وباشرط محدوديت ھای متعدد چندين ساله و

 آمريکابرميگردد به سلطه قانونی  ،دقيقا نآ ساله معنا ومفھوم رابطه سياسی ٢۵ائی زمآباالخره راستی 
   .ايران بر

  :وامــّـــا

  اقتصاد مقاومتي درجمهوري اسالمي
درجوامع خاص مورد عمل  ھرپديده سياسی واقتصادی وحتی اجتماعی ومذھبی مفھوم ومعنای خودش را

   .ت وبسياری مراتب ديگری شکل اجرائی مييابدن مفھوم ومعنا ازمالت فرھنگ وعاداآکه  خواھد داشت 

ھمين فلسفه دمکراسی درھرکشوری شکل خاصی متناسب با  ،الزم به ارائه نمونه ھای متعدد نيست
نکه گرفتارنص ثابت ھستند ولی ازقدرت آحتی اسالم ويا اديان ديگرھم با  .گ مردم يافته استفرھن

   .ه ھم مصون نمانده اندب وھوای منطقآتاثيرگذاری عادات وفرھنگ وحتی 

جاويد  فرستاده ھای ی درکه اخيرا يک ايرانی طنزنمونه دم دست ديگرنقش روشنفکران درجوامع است 
درنامش مستتراست ولی درجوامع روشنفکری  نکه مفھوم ومعنایآبا . منظورداشته است ،نآايران  به 
باب  از ؛ته ميشودکشوراست شناخن آداب ومذھب آ مفھوم خاص ديگری که برخاسته ازسنت و، بامختلف
   :نمونه

 راجع قرارگرفته است ودرحقيقت نقش مزبور درجوامع شيعه بکلی ازمردم ساقط ودرحيطه اقتدارم 
 ندارد و وعمومی جوامع تشيع مانند جمھوری اسالمی وجود عينین درآروشنفکر درمعنای حقيقی 
اينکه ازامام صادق  .قه غيرمجتھدنھاست نه مردم ويا طبآ وفکرھم فکر ،روشنفکرفقط مراجع ھستند

خوند منتظری ھم به اين آ( ؛مراجع ھستند>نھاآمردم درجوامع تشيع کف ھستند واستادان روايت است  <
 يرازمعنای دريافتی ازغ) بھمين دليل است که روشنکفردرجامعه تشيع به روايت چند باراستناد کرده است

    .سالمی استن درکشورھای غيراآن واژه وسياق اجرائی آ
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 . دراين حالبا توضيح باال نميتوانيم معنای اقتصاد وھرعلم وتئوری را درھمه جوامع يکسان بگيريم
اگراقتصاد را علمی بدانيم که متشکل ازقواعد خاص وتجربيات منسجم است که درجوامع انسانی مورد 

 ھر با ھمه کشورھای جھانعمل مورد  ،قاعده عمومی وجھانی، نميتوان تصورکرد که اين عمل ميباشد
   .باشد بوده ويابايد می ورس دين ومذھب ورسم و

  مباني اقتصاد مقاومتي چيست 

اقتصاد درجوامع گوناگون مفھوم ومعنای اجرائی (که عرض شد به اميد دريافت اين مھم که  یباتوضيح
   .درجوامع کشورھا جستجو کرد برای اقتصادميتوان تعاريف زيررا )خاص خودش رادارد

اقتصاد متضمن قوانينی است که بنابرنيازجامعه وبا استفاده  ،زاد ودمکرات جھانآکشورھای در 
   .ازتجربيات راه کارعمل مردم است

 اقتصاد ثابت است وبا تجربيات و قانونِ  ،زاد ودمکراتيکآجوامع  ، برعکسِ درجوامع اسالمی 
ل وحرام بودن کاسب  که حالد يعنی کسب وم. درجوامع اسالمی اقتصانيازمردم سروکاری ندارد

   . نرا نميدھدآن تعيين کرده ونيازمردم اجازه تغيير آمکاسب را قر

اقتصاد  بال مھم اقتصاد را معامالت بانکی وبھره تشکيل ميدھد درحاليکه در ،درجوامع دمکراتيک 
   .اسالمی بھره حرام است

يد مردم شکل ميدھد  که با درجوامع دمکراتيک رکن مھم اقتصاد کشوررا ماليات ھا وقدرت خر 
ولی درجوامع اسالمی  ماليات  ھا توازن اقتصادی کشور حفظ وفقرکنترل ميگردديف ماليات کم وک

ن ازحقوق آاست که کسروازدياد  خراج وفئیال وجزيه وومحدود به خمس وزکات وانفھا ثابت 
   ٢ .وفقرھم فخروخواست وھديه خداست مردم خارج است 

ن درمورد مالياتھا عمل نميشود وحکومتھا آچ کشوراسالمی درجھان به قانون قر= امروزه درھي حاشيه
   .نھا اسالمی ھم نيستند به وصول مالياتھای متعددی مبادرت ميکنندآ برای تامين ھزينه ھائی که بسياری از

نتيجه تحقيق دونفرازاساتيد دانشگاه جرج واشنگتن نشان ميدھد که دربيشترکشورھای اسالمی اصول 
کشوراسالمی جھان حتی دريک مورد جريان اقتصاد   ٢٠اقتصاد اسالمی رعايت نميشود تاجائی که در

  )پايان حاشيه(   .اسالمی ديده نميشود

ھمه  نھاست وآسايش وزيادت مصرف وامثال آمکراتيک کوشش جامعه درجھت رفاه ودرجوامع د 
رسان خداست وتوکل به او جايگزين  یاينھا دراقتصاد اسالمی محکوم است واساسا دراسالم روز

اين توسل دراظھارات خامنه ای درکالم توسل به امام زمان (ھمه فورمول ھای اقتصادی است 
يات متعدد وروايات واحاديث  واشعار متعدد شعرا سند قول آ نصوص و )شناستآکامال 

   .مزبورميباشد

                                               
در اينصورت اظھار خامنه ای » اقتصاد مال خر است«طبق نظر قائد اعظم رژيم اسالمی که ارباب خامنه ای يعنی خمينی باشد، - ٢

که در آن گرد ھم آيی در بيرون نخواھد بود. کسانی » از اموال خر«صاد مقاومتی و ھر اقتصادی به ھر شکل اقت در باره اقتصاد و
 ک-گفتگو ميکردند. ح» خرانه«بحث و جدل کرده اند در اين مقوله » اقتصاد مقاومتی«باره 
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  معناي اقتصاد درجمهوري تشيع ايران 

اگرمفھوم  جامعه تشيع ايران با مفھوم اقتصاد درجامعه اسالمی بکل متفاوت استمعنا ومفھوم اقتصاد در
درجوامع تشيع معنا  ؛ومعنای اقتصاد درجوامع دمکراسی براساس نيازواستقبال مردم جاسازی ميشود

نھا ھستند که اقتصاد ويا سايرنيازمندی ھای جامعه آ ومفھوم کلمات بوسيله مراجع تقليد بيان ميشود و
ن به آتسری  ن ودرک مفاھيم وشان نزول وآيات قرآ حتی تفسير تعيين ومالک عمل مردم قرارميدھندرا 

اجتماعی اعم ن مفاھيم به مردم رفتارآباتفھيم و درانحصارائمه وبعدازائمه درشان مراجع است ،موارد
الحيت تشخيص فاقد صوافراد جامعه ھرقدرھم که اھل دانش باشند  ازاقتصادی وغيره شکل ميگيرد

   .خيروشرمردم ميباشند

  تفسير شرعي ازاقتصاد  واقتصاد مقاومتي 

رھبرشيعيان ايران روح هللا خمينی که صدرمراجع تقليد شيعه ايران بوده وکلمات واحکام او بنام فتاوی 
ودرواقع يگانه مرجع صالحيت داربرای  وبه خط امام معروف شده دستورالعمل جامعه تشيع ايران  ابدی
رشدی ھنوز که ھنوز است بقوت خود باقی سلمان وفتوای اودرباره قتل  نھا است آريف اقتصاد وامثال تع

 درمورد اقتصاد تعريف خاصی دارد که از ؛ن نيستآ است وحکومت جمھوری اسالمی قادربه رفع اثراز
   .رسيد درجمھوری اسالمی  ن تعريف ميتوان به مفھوم اقتصاد مقاومتیآ

علی امام اول شيعيان ھم ھمين راگفته وخمينی اقتباس ازاو کرده > (خراست اقتصاد مال< :او گفته است
  .)(خری که مقاومتش درحمل بارازخرھای  ديگربيشتراست ميشوداقتصاد مقاومتی  ،بااين تعريف )است

  .)وزيربارنميرود زادنه ميچرد آخری که بدون صاحب است ودربيابان ھا زاد ميشود (آاقتصاد 

  .)خری که مھارش دردست دولت است نه افرادسوسياليستی ميشود (اقتصاد 

مشخص است ولی ھمانطور  کتابی نھا دارای معانیآرياضت اقتصادی وامثال البته که اقتصاد مقاومتی ويا 
جادارد  ورد وآنھا درتمام جوامع بشری بدست آ ناگواراست که معنای ثابت ومشترکی از ،شد که عرض

    .مقاومتی درکشورتشيع زده خومان داده شوداقتصاد  سير به  ھائی به چنين بحثورود  حق تقدم درکه 

  پشت هدف اقتصاد مقاومتي چيست

 ميداند در .سيد علی خودش خوب ميداند که شعاراقتصاد مقاومتی يک شعربی قافيه وغيرقابل اجراست
کشور ويارگيری  ودسته بندی برای غارتحتی دولت راھم اشغال کرده  ،آمريکاکشوری که ستون پنجم 

ن چيزی نميتواند آاقتصاد مقاومتی  ،درايران است آمريکاستون پنجم با ثروت مملکت ازاسباب قدرتمندی 
  .را ازتسلط برکشورازطريق برجام کوتاه کند آمريکاباشد که دست 

نشان ميدھد که قضيه به اين  وحتی رفسنجانی  روحانیشيخ حسن  درگيری ھای لفظی بين سيد علی و
رتيکل خاص قانون اساسی آکه درباره روحانی  خودرا ناچارخواھد ديد وسيد علی ؛نخواھد بودسادگی ھا 

فکرميکند وبھمين جھت اسحاق جھانگيری معاون اول روحانی را  را اجرا کند يعنی به کنارگذاردن او
ای . اقدامی کامال بيسابقه درجمھوری اسالمی که سيد علی بجماموراجرای اقتصاد مقاومتی کرده است
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ن معاون راھم مسئول وجوابگوی آ ماموريت به دولت به يکی ازمعاونان روحانی ماموريت خاصی بدھد و
   .خودش بداند

اين امرنشان ميدھد که اقتصاد مقاومتی گرچه درمفھوم جمھوری اسالمی وبه اعتبارخط امام ھمان اقتصاد 
ن آاری است که انجام است ولی ازخرھم ميتوان استفاده کرد وبه ھدف رسيد واين ک »رـــــــخ«برای 

   .گذاشته شده است به جريان  ازسوی سيد علی  درپناه عنوان اقتصاد مقاومتی

جناح اصالح طلب خاصه روحانی ورفسنجانی موقعيت خودشان را درمقابل سيد علی واحتمال استفاده او 
متوسل شده  لط کردن ھائیـــنھا به عقب نشينی وغآازاختيارات قانونی کامال درک کرده اند که ھردوی 

  .بعيد وغيرقابل تصوربود ،نھاآ از آمريکاکه باوجود حمايت علنی  اند

    

 


