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 ٣ جلسه:
 درسهاي استاد حجت االسالم حسيني شيرازي 

  ٢٢/٨/٦١در جلسه شوراي برنامه ريزي مورخ 
شرط  ٣شرط دارد. حكم خداست. كسي كه ميگويد اجاره  ٤اينكه اجاره  _* حجت االسالم حسيني شيرازي

 دارد يا تخلف از ربا حالل است اين نيز حكم خداست. 
عي اين چاي را گرفتم اين چاي داخل ملك من نميشود در حقيقت بعد فرضا اگر بنده با يك معامله غير شر

از تصرف چاي و ميل آن من در حال انجام دادن يك عمل حرام هستم. بنابراين اينطور نيست كه تخلف از 
حكم وضعي در آن حرمت نباشد بلكه فرق آن با حكم تكليفي اين است كه گاهي فرمان ميخواهد اصل صحت 

معامله صحيح نيست گاهي فرمان اضافه بر  "كند كه ميگويد : اگر در اين وضعيت بنا شد اصال معامله را بيان
صحت معامله ميگويد : اگر فالن مطلب هم واقع شد دست برداشتن از آن واجب است. وقتي ميگويم اگر دست 

 .برنداشتم معامله انجام نميگيرد؟ ميگويد چرا معامله انجام ميگيرد ولي شما تخلف كردي
تفاوت بين احكام تكليفي و احكام وضعي بدين قرار است كه احكام وضعي احكامي است _* برادر كرباسيان 

كه رابطه انسان با انسان را بيان ميكند ولي احكام تكليفي رابطه انسان با خدا را بيان ميكند. معيار بعدي اينكه : 
ضعي مربوط به معامالت. سوال اين است كه آيا اين احكام تكليفي مربوط به عبادات ميشود در حاليكه احكام و

 تقسيم بنديها جامعيت شمول دارد يا نه؟ 
بهتر است بدينگونه تقسيم بندي كنيم كه بگوئيم : هرگاه شرط در  _* حجت االسالم حسيني شيرازي

ام وضعي رابطه اي قصد قربت نباشد آن رابطه بدون قصد قربت هم محقق ميشود اين مطلب را ميگوئيم احك
دست من حتياط پيدا كرده هنگاميكه درآب غصبي فرو ميبرم گرچه عمل عمل حرامي است ولي دست  "مثال



٣٨ ·································································································································································  
من طاهر مي شود. در حاليكه موقع وضو چون قصد قربت درآن شرط است اگر آب غصبي باشد وضوي من 

به اصطالح به رابطه انسان  صحيح نيست. يعني اگر اين مطلب را به تعبدي و توصلي برگردانيم نزديكتر است تا
با انسان ديگر و رابطه با خداوند متعال هر چند تعبدي و توصلي خود دو عنوان ديگر است. پس بايد گفت رابطه 
اي كه انسان با انسان ديگر يا اشياء دارد عنوان وضعي به خود ميگيرد. چون شما وقتي دست خود را طاهر 

كسي شما را انداخت توي حوض به هر دليلي دست  "اك است. فرضاطاهر ميشود و دست شما پ "ميكنيد وضعا
طاهر ميشود. يعني اين طاهر بودن منوط به  "شما زير آب رفت گر چه قصد طهارت ندارد لي دست شما وضعا

قصد شما نيست. ولي هنگاميكه قصد داريد تكليفي را انجام دهيد اين مسئله ديگر فرق مي كند. بايد قصد 
شيد. شما اگر صد بار هم وارد دريا شويد و بيرون بياييد و قصد غسل نكنيد اين به حالت لزوم قربت داشته با

شما يك روز تمام از صبح تا شب داخل آب شويد و  "غسل باقي است و وضعتان فرقي نكرده است. يا فرضا
سل به قوت خود باقي نيز اين لزوم غ "غسل الزم داشته ايد بعدا "بيرون بياييد و نيت غسل نكنيد. اگر قبال

است. برخالف اينكه اگر بدنتان نجاست ظاهري و احتياج به شستن داشته باشد چه قصد بكنيد و چه نكنيد 
 بدنتان يك بار هم كه داخل آب شود پاك ميشود. 

 "حكم وضعي مربوط به اثري است كه منوط به نيت و تصميم شما نيست. شرايطي را شارع ذكر ميكند مثال
گر فالن مطلب واقع شد فالن امر واقع ميشود. البته مشخصاتش از طرف شارع ذكر ميشود ولي حكم ميگويد ا

تكليفي اينطور نيست روي آن مدار ثواب و عقاب قرار دارد. شما با قصد قربت انجام ميدهيد. انجام وظيفه 
 ميكنيد و شرط آن اين است كه شما توجه به اين انجام وظيفه داريد. 

در جلسه قبل فرموديد كه يكي از اين دو حكم بود كه آن فرض محكوم به حكم است و  _باسيان * برادر كر
 در احكام تكليفي ذكر گرديد. 

در اين شرط ميگويد كه وظيفه آن اين است. سوال ميشود چه هست؟  _* حجت االسالم حسيني شيرازي
وم است يا اينكه فرض كنيد مجنون معامله مجنون باطل است. اين فرض محك"ميگوئيد بر حسب حكم فرضا
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نيست كسي كه عاقل باشد يا اينكه ماجور باشد. محكوم به حكم است. به هر حال مانعي پيش آمده كه 

 نميتواند تصرف كند بدليل آن مانع كنار گذاشته ميشود. 
 رعايت شرايط در معامالت واجب است؟  _* برادر رسولي

در اين باب نيست. در آن باب  "ربوط به باب ديگري است اصالتصرف م-* حجت االسالم حسيني شيرازي
 دومي كه قرار گرفت. احكام دومي دارد. اگر از آن هم تخلف شد. ....

 پس حرمت نداريم؟  -* برادر رسولي
چرا مگر به آنجايي برسيم كه شرع بگويد ديگر تصرف نكن اگر تصرف  _* حجت االسالم حسيني شيرازي

 كنيم حرام است. 
يعني اصل رابطه برقرار نشده است؟ فرض بفرمائيد درمورد اجاره يكي از اين روابط و ظوابط  _*برادر رسولي

 رعايت نشود. بعد تصرفي صورت بگيرد. حكم اجاره هم ندارد. تصرف هم به تراضي باشد. آيا صحيح است؟ 
اينطور نيست كه اگر هر طور  خير تراضي هم كار را تمام نميكند تراضي _* حجت االسالم حسيني شيرازي

 دو نفر راضي بودند ما قبول داشته باشيم. 
 يعني ممكن است حرام باشد مسئله؟  -* برادر رسولي

 بله يعني به جايي ميرسد كه رضايت او ديگر شرط نيست -* حجت االسالم حسيني شيرازي
 در مال خودش هم همينطور؟  _* برادر رسولي

 "بله در مال خودش هم نميتواند. يعني تسلط شما بر مالتان حتما _يرازي* حجت االسالم حسيني ش
محدود است و بصورت مطلق نيست. در قرار داد بستن هم به همين شكل شما هر قرار دادي را نمي توانيد 

 امضاء كنيد. زيرا ربا ميدهيد هم خودتان راضي هستيد و هم طرف مقابل شما. 
ي روابط تعيين شده اند كه حالل هستند يعني جايز است بين افراد برقرار در شرع يك سر _* برادر رسولي

شود از قبيل اجاره. حال ضوابطي تعيين شده كه اگر آن روابط را بخواهيم صورت رسمي دهيم بايد آن ضوابط 
 آن معامله جاري نشده است.  "رعايت شود و اگر يكي از اين ضوابط رعايت نشود اصوال
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بسيار خوب اگر جاري نشده مربوط به باب دوم ميشود يعني من با  _سيني شيرازي* حجت االسالم ح

رضايت از شما چيزي را خريدم شما با رضايت از من پولي گرفتيد اين مربوط به بحث ديگري است كه در آن 
دولت مستخدمي استخدام ميكند و مدت را جز شرط قرار ميدهد ( مدت  "بحث باز شرايطي وجود دارد فرضا

 جزء آن اجاره است ) اگر مدت را شرط نكرد بالفاصله عقد اجاره از آن باطل ميشود. 
 اجاره اي جاري نشده؟  "اصوال _* برادر رسولي

بله اجاره جاري نشده رجوع ميشود به ( اجرت المثل اين ) بعد ديگر به  _* حجت االسالم حسيني شيرازي
الن مرخص هستيد زيرا ديگر ما به تو احتياجي نداريم. در اينجا كارگر احتياجي نيست به او ميگويند شما از ا

بازخريد كردن آن فرد و آن كارگر بر شما حرام است. يعني ديگر حق نداريد آن كارگر را باز خريد كنيد چون از 
سال يك كارمند اداره را  ٣٠شما با ذكر مدت  "شما طلبي ندارد. حال عكس اين قضيه را بررسي كنيم فرضا

سال اجاره كرديد. نمي  ٣٠تخدام ميكنيد فردا صبح شما پشيمان شديد در حاليكه طبق قرارداد ايشان را اس
سال ميشود  ٣٠هزار تومان به او بدهيد. اين پول درمدت  ٣توانيد او باز خريد كنيد قرار بوده است ماهي 

ده ايد بعد از يك ماه شما پشيمان ساله كه با او به امضاء رسان ٣٠تومان اگر بعد از عقد و اجاره  ١٠٨٠٠٠٠
تومان طلب دارد. هنگام بيرون كردن او بايد  ١٠٨٠٠٠٠شديد. ايشان چه از شما راضي باشد و چه راضي نباشد 

تومان طلب او را بدهيد. او نيز بعد از اخراج از اداره شما آزادانه ميتواند د رهر كجا كه خواست  ١٠٨٠٠٠٠تمام 
ند و هم پولي را كه از شما ميخواهد يكجا و يا بصورت اقساط طلب كند. بنابراين كار كند و مزدي دريافت ك

درجه اختالف  ١٨٠با  "همانطور كه در مثال اول شما ميتوانستيد شخص را بيرون كنيد در اين مثال هم دقيقا
 سالش را بپردازيد  ٣٠نميتوانيد اين كار را بكنيد مگر اينكه تمام حقوق 

ل عام تري مطرح ميشود. ما در احكام تكليفي معتقديم آنچه سوا بحث اين با رابطه در –ن * برادر نهاونديا
تكليف بر انسان است شرع متذكر شده . در احكام وضعي آيا كليه روابطي را كه حكم صحيح يا باطل بدان 

 نسبت ميدهيم شرع ذكر كرده يا اينكه فقط كليه روابطي را كه باطل است متذكر شده؟ 
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شما براي كار مقرراتي قرار ميدهيدفرضا ميگوئيد در اين چهار چوب.  _االسالم حسيني شيرازي *حجت

يعني ميزان آزادي را در حد خاصي قيد ميكنيد حال اگر آن چهار چوب را رعايت نكنيد گفته ميشود كار شما 
 باطل است و اكر هم قصد انجام كاري را داريد بايدطبق همين چهار چوب باشد. 

در يكي از قيدهايي  "يعني من روابط مالي كه ميخواهم با ايشان داشته باشيم بايد حتما _رادر نهاونديان* ب
 كه تا بحال ذكر شده قرار بگيرد؟ 

بله چون در غير اين صورت شما ديگر براي او لزومي نميتوانيد درست  _* حجت االسالم حسيني شيرازي
د در اين چهار چوب باشد. بايد تحت اين قرارهايي كه اسالم كنيد. لزومي كه ميخواهيد درست كنيد باي

آنجايي كه شرع اجازه داده با تراضي باشد. شما در آنجا  "قرارداده مقدمات عقد باشد بعد از آن مقدمات فرضا
شرط كم و يا زياد ميكنيد ولي چهارچوب كلي را حفظ ميكنيد حال بايد ديد دولت نيز همچنين كاري  ٢٠

جام دهد؟ مسير حركت دولت بايد بطرف جريان احكام باشد نه بطرف خارج شدن از احكام. آالن روي ميتواند ان
 ٥عنوان ثانوي بيست تا حكم يا صد تا حكم يا همه احكام اجراء ميشود. ولي برنامه ريزي ما چيست؟ آيا تا 

 كام ثانوي گام برميداريم؟ سال ديگر نيز بايد در همين احكام ثانوي باشيم يا خير در حال خارج شدن از اح
سال آينده يك روابط كيفي نيز  ٥در  "درنظر ميگيريد وحتما "در برنامه ريزي شما يك رشد كمي را حتما

وقتي ميگوئيم روابط منهاي جريان واليت فقيه حرام  "وجود دارد. در روابط كيفي اگر عنوان ثانوي است فرضا
ه مباح و روابط مباح تبديل ميشود به روابط مستحب. يعني روابط است و حاال جايز شد. حرام تبديل ميشود ب

 جريان پيدا ميكند بسوي بهتر شدن (از ديدگاه شارع)  "كيفي ما مرتبا
 خفيفتر حالت يك ولي. باشد هم شرايط آن است ممكن وضعي احكام از سري يك در –* برادر كرباسيان 

بندد اما در قبال كاري كه آن كارگر مي قراردادي كارگر يك با رماكارف يك "فرضا. باشد ميتواند ربا مسئله آن از
ميكند مزد كمتري(از نظر شرع ) ميگيرد. با توجه به اينكه در جامعه كنوني ما بازار عرضه و تقاضا را مالك قرار 

 ميدهند و رضايت طرفين را شرط قرارداد مي دانند از نظر شرع اين موضوع چگونه سنجيده ميشود؟ 
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بهتر است روالي را در نظر بگيريم كه از وضوع بحث خارج نشويم. اما در  _جت االسالم حسيني شيرازي* ح

مورد مثالي كه فرموديد بايدعرض كنم كه گرچه عرضه و تقاضا هميشه تابع شرايط حاكم بازار است. ولي آزاد 
رضه و تقاضا صحيح است ما هيچ نيست. يعني اگر شرايط عرضه و تقاضا منطبق با شرايط اسالمي بود آن نحو ع

وقت ارزش كمي را حاكم بر ارزش كيفي قرار نمي دهيم. اگر مبلغي بيشتر يا كمتر بنفع يا به ضرر يكي از اين 
دو باشد اين ارزش كمي است (اگر بنا است اصل را بپذيريم ) بنابراين آن چيزي كه براي ما مهم است اينكه 

 شرايط حاكم بر بازار چيست؟ 
 شرايط حاكم بر ابزار كه اسالمي نيست؟  _ادر كرباسيان * بر

وقتي اسالمي نيست مثل اين است كه من از شما بپرسم مديريت  _* حجت االسالم حسيني شيرازي
 حضرتعالي نسبت به آنهايي كه زير دست شما هستند چگونه است؟ 

 آيا تقاضا تابع شرايط بازار نيست؟  _* برادر رسولي 
هست. گرچه در بازار انحصار وجود دارد و اعتبارات كاذب. ولي  "قطعا _م حسيني شيرازي* حجت االسال

اين بدين معني نيست كه از فردا مردم نتوانند زندگي كنند. شما حتي ربا را مي پذيريد. اينكه مردم پول 
جاي خودش بايد  كاغذي بدهندو بگيرند و كار كنند. درعين حاليكه ربا را صحيح نمي دانيد. اين مسئله از

شروع به اصالح شود. يعني شما بايد كاري كنيد قوانين حاكم بر روابط بازار درست شوند آن روابط را بايد تغيير 
براي تغيير روابط نصيري را گرفتيد بعد بايد ايلقانيان را  "داد. شرايط حاكم بر بازار را بايد عوض كنيد. فرضا

صحيح  "و عرفا "افسران ارتش يا نيروي هوائي كه رسيديد ديگر شرعابگيريد اما به رده هاي پايين ازجمع 
نيست آنها را بگيريد زيرا آنها متعلق به ملت هستند ديگر آنها را نميتوانيد بگيريد و نابود كنيد. در رده هاي باال 

دستگاه كفر نيست. شما آنها را عنوان اركان فساد نابود ميكنيد مانند ساواك و امنيت و. .. اما آنجايي كه ركن 
 ديگر آنها نيز افرادي از ملت هستند. 

شما بايد كاري كنيد كه در كل ملت تغيير حاصل بشود خالصه تحليل طبقاتي از نظر اسالم غلط است. 
اسالم به كل افراد جهان نظر دارد مگر افراديكه جزو اركان فساد باشند اسالم هيچگاه به خاطر افراد فاسدي كه 
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ند تمام قشر را فاسد نمي داند. حتي نسبت به فاحشه خانه اسالم ميگويد آنهايي كه ركن فساد در قشري هست

هستند نابود كنيد و بقيه را دعوت به اسالم كنيد و آنها را اصالح كنيد يعني نظر اسالم نسبت به بشر غيراز 
 كسي است كه قائل به تضاد است. 

دنباله سوال كه مربوط به ادمه برنامه ريزي ميشود عرض ميكنم. با اجازه از حضورتان  _* برادر نهاونديان 
فرموديد كه در مسائل بين افراد مسلم براي اينكه لزوم در رابطه بين افراد باشد بايد يكي از آن عقود از احكام 
وضعي باشد سپس فرموديد در قضيه دولت دولت بايد برنامه ريزي كند براي جريان احكام يعني در عنوان 

نوي بايد كشف ممدوحه شود. حركت به طرف احكام اوليه بايد صورت گيرد. همچنين توضيح ديگري ثا
حضرتعالي فرموديد كه طرح آن براي تكميل بحث الزم است. آيا وظيفه دولت به عنوان جريان احكام اجراي 

يفه دولت چيست؟ تمام احكام وضعي است؟ گر چه افراد ملت حاضر نيستند آالن به آن احكام عمل بشود. وظ
 يعني اين جريان احكام به چه نحو بايد اجراء شود؟ آيا خود دولت بايد به عنوان حاكم اقدام كند؟ 

وقت بيشتري را  "گرچه اين سوال بسيار حساس است و مهم است لزوما _* حجت االسالم حسيني شيرازي
وال مشهود است. بدين ترتيب اجازه به خود اختصاص خواهد داد اما در صرف وقت ارزش پاسخگوئي به اين س

ميخواهيم سوال راقدري روشنتر بيان دارم : آيا دولت بايد سعي كند كه همه احكام را جاري كند يا خير بعضي 
از احكام را؟ اگر بعضي از احكام مورد نظر است پس معيار گزينش چيست؟ لزوم اجراي احكام را شما نميتوانيد 

. بنابراين احكام مبتال به است. يعني احكامي را كه امروز ما بدان احتياج داريم در دولت يا مردم جستجو كنيد
تومان در جيبتان  ١٠٠بايد انجام دهيم. به عبارت ديگر ميتوان فرض كرد شما صبح كه از منزل خارج ميشويد 

تومان  ٥يد. يعني تومان انجام ده ١٠٠پول داريد و قصد خريد داريد آيا بايد همه معامالت اسالمي را با اين 
تومان استكان اجاره كنيد. و همچنين معامله اي در مضاربه در مساقات و. ..... آيا اين پول را بايد  ٥قند بخريد و 

 ٥٠٠٠مسئله اقتصادي حل كنيد؟ اين چنين كاري اصال قابليت تكليف ندارد. يا مثال نسبت به اين  ٥٠٠٠در 
 ٥٠٠٠مسئله و روزي يك معادله انجام ميدهم تا  ٥٠٠٠به اجراي اين مسئله بگوئيد بعد از بلوغ من شروع كنم 

روز تمام شود سپس اگر عمري باقي بود دوباره تكرار ميكنم آيا چنين كاري را ميتوان انجام داد؟ خير نميتوان. 
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يم. پس شما نسبت به كاري كه االن داريد احكام را انتخاب ميكنيد. حال در دولت اين مسئله را بررسي ميكن

مسئله تقسيم كند و بوسيله كميت گذاري انجام دهد؟ يعني به عده  ٥٠٠٠آيا دولت بايد پول نفت را در اين 
 ٥ "اي بگويد كه ما فالن چيز را اجاره ميدهيم. يك عده هم از روي نوبت ثبت نام ميكنند براي اجاره. فرضا

 ٥١هزار نفر به اتمام ميرسد سپس  ٥٠ميليارد بودجه هم براي اجاره اختصاص داده شده كه با مراجعه 
ميليارد هم  ٥ميليارد براي وام اختصاص دهد و  ٥هزارمين نفر مربوط شود به بخش وام و به همين ترتيب 

براي. ...آيا اين كار شدني است؟ خير. پس اينكه ما تصور كنيم معني عمل به احكام اين است كه كل احكام را 
جام دهد تصور اشتباهي است. اگر گزينشي است (لغزشگاه مهم همين جاست كه دولت با بودجه گذاري يا. ... ان

الحمد اهللا در گزينش ما راحت شديم ) مجموعه سازي ميكنيم. هر مجموعه اي يك منتجه دارد كه در اختيار 
 ماست. ربا را اصل قرار ميدهيم؟ 

ار را اصل قرار مي دهيم. احكامي را احكامي را كه جمع كرده در كنار هم قرار ميدهيم منتجه ربا ميشود ك
 كه گزينشي است جمع ميكنيم طوري اينها را جفت و جور ميكنيم كه. ......

يا همين متفكران خودمان كه يك چيز عقلي درست ميكنند و برآن اساس كار را انجام ميدهند و منتجه هم 
درست كرده ام. گزينشي هست. اما نه بر در اختيار شماست. فرم فرم اسالمي است اما محتواي آنرا من متفكر 

اساس مبناي رشدي كه شما آنرا درك ميكنيد گزينشي است بر اساس مبنايي كه آن مبنا به همه اين احكام 
سازگار باشد با مجموعه يعني مبنا با مجموعه سازگار باشد. پس وقتي اصل سرمايه را قرار دادم ناسازگاري 

. احكامي كه شركت را متزلزل ميكند و عقد جايز ميكند اين با تامين احكام را اصالت سرمايه حس ميكنم
سرمايه سازگار نيست احكامي كه مسئوليت محدود را از شركت حذف ميكند اين با اصالت سرمايه سازگار 

تا حكم وجود دارد مجبورم دست از اصالت سرمايه به عنوان يك اصل حاكم  ٥٠٠نيست و الي آخر. مي بينيم 
ه ريزي بردارم. ميروم سراغ كار. در كار نيز ميبينم حكم اجاره را قبول دارد. مضاربه را قبول دارد و بر برنام

مساقات را و. .... اين هم با اصالت كار سازگار نيست يك چيز ديگر درست ميكنم ميبينم آن هم سازگار نيست 
رشد هم باشد. يعني در تغيير كيفيت من  تا وقتي چيزي را پيدا كنم كه با تمام اين احكام سازگار باشد و علت
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رسيده باشم به مرحله اي كه مبنا را فالن مطلب بدانم و اين مطلب همان است كه شما آنرا يافتيد و برنامه 
ريزي شما بر اساس چيزي كه يك عده از احكام گزيده شوند مشروط به اين باشد كه احكام ديگر گزيده نشوند 

ر ما براي رفتن به جهت بهتر كدام است. جهت بهتر را عقل و نظر من نبايد معين نيست بنابراين بايد ديد سي
كند. بايد مالحظه كنيم كه جريان كدام احكام در نظر شرع الويت دارد مثال مستحبات اولويت دارد. پس بايد 

مستحبات  سال آينده يك قدم ميل به طرف مستحبات داشته باشد. گرچه اساس را بر ٥برنامه ريزي من براي 
قرار نميدهند ولي سير بدان طرف است. يعني در نهايت اگر آمار گرفته شده از مردم نشان دهد كه معامالت 
مردم مكروه و حرام است نه فقط مبتال به حرام نيستند مكروه را هم كنار گذاشته اند. نه فقط مكروه را كنار 

د. نتيجه اينكه احكام گزينشي است و همه احكام گذاشته اند بلكه از مباحات به طرف مستحبات حركت ميكنن
الزم االجراء نيست. دوم اينكه گزينش بر اساس مبنايي است كه گزينش خاث براي ما ايجاد نكند سوم اينكه 
گزينش خاص به طرف جريان احكام مستحب كشيده شود. يعني جريان احكام بطرفي كه شارع آنرا بهترين 

 وضع ميداند. 
خالصه جلسه پيش (موضوع كار حكومت اسالمي تجارت نميباشد  ٢ادامه مطلب شماره  _* برادر امين 

بلكه وظيفه حكومت سرپرستي و مديريت اجتماع و به جريان انداختن احكام اوليه اجتماعي است. مديريت 
د جامعه اعم از سياسي قضايي و نظامي در حوزه اختيارات واليت فقيه است. دخالت دولت در اموري مانن

اگر دولت دخالت نكند سلطه كفار بر مسلمين  "تجارت چنانچه اضطرار باشد. تا رفع ضرورت بالمانع است مثال
 باشد. ) 

در اينجا اين سوال مطرح است همانطور كه فرموديد دخالت دولت فقط در شرايط غير عادي و اضطرار و 
امه ريزي در امر تجارت از طرف دولت ضرورت بايد باشد. آيا لزوم دخالت نكردن دولت نيازمند يك برن

 نميباشد؟ 
بله دولت آالن بايد دخالت داشته باشد. زيرا در وضعي هستيم كه  _* حجت االسالم حسيني شيرازي

سال ديگر دخالت نداشته باشيم ولي آالن شرايطمان  ٥بايد دخالت صورت گيرد. ممكن است بخواهيم  "اجبارا
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ما دخالت خاصي است. دو نوع دخالت داريم يكي اينكه دخالت باعث خرد شرايط خوبي نيست. گر چه دخالت 

و حل شدن مردم و جامعه شود. كه هدف دولت اين نيست. دوم اينكه دخالت دولت براي آزادي جامعه و مردم 
صورت گيرد كه هدف دولت اين است. يعني آالن كه توليدي در كشور صورت نميگيرد و تحصيل ارز فقط از 

بازرگاني خرد شده در دست ما قرار دارد. اما اگر روزي رسيد كه با توليد استكان  "ش نقت است. عمالطريق فرو
 شما صورت اين در آورديم بدست ارزي آن صدور و الكترونيكي پيچيده توليدات با سپس …و نعلبكي و 

 قدرت طبيعي بطور وليدت اينجا كه بينيد مي زيرا ميكنيد مشاهده طبيعي غير امر يك بصورت را دولت كنترل
با نياز مردم را دارد. آنوقت شما ميگوئيد كه فقط سلطه واقع نشود و معامالت حرام انجام نشود. واال اينها  مقابله

ميتوانند روي پاي خود باستند اما حاال كه توليدي ندارند و استقاللشان هم در زمان شاه استقالل كاذب بوده 
 است بايد دولت دخالت كند 

ولت دخالت مستقيم نكند و دخالت دولت در امر تجارت ممكن است د است ممكن –برادر كرباسيان * 
 بصورت تصدي يا هدايت و. .. باشد. اما احتمال دارد دولت از اهرمهايي كه در اختيار دارد استفاده كند. 

 ميباشد يا نه؟  با وام دادن تجار را تشويق يا تهديد كند. آيا اينها نيزشامل آن دخالتها "مثال
اهرمهايي كه در اختيار دولت است نبايد در امر اقتصاد بكار گرفته شود  -* حجت االسالم حسيني شيرازي

جز در وضع اضطرار. وظيفه دولت اين نيست كه نفت را استخراج كند نه آالن حتي صد سال ديگر هم نبايد 
و غرب نميتواند باشد. هر تكنيكي مولد يك روابط مانند تكنيك شرق  "اينكار را بكند زيرا تكنيك ما اساسا

توزيعي است. و يك توزيعي را هم در جامعه ايجاب مي كند. در كارخانه ايران ناسيونال و در يك كارخانه بزرگ 
يك تمركز ثروت وجود دارد. حاال شما ميتواني اين تمركز ثروت را بدست دولت يا رئيس تعاوني و يا  "حتما

دار فراري) بسپاري. البته اين بدين معنا نيست كه در روابط اسالمي تكنولوژي رشد نمي كند. خيامي ( سرمايه 
آزمايشگاهها همه متمركز است؟ آزمايشگاه در عين اينكه متمركز نميتواند باشد اما رابطه دارد يعني افراد 

با هم دارند. ( البته رابطه آزمايشگاه در مكانهاي مختلفي از جهان مشغول آزمايش هستند. ولي رابطه فرهنگي 
چگونه بايد باشد مربوط به بحث ما نيست ). در مجموع ميخواهم عرض كنم اگر شما تكنيك توليدتان عوض 
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در يك پروژه توليدي كه قرار است پيكان توليد شود در يك جا پيچ پيكان ساخته  "شد يعني تجزيه شد. فرضا

يك جا. .... در اينصورت ابتدا شما خواهيد گفت هزينه باال ميشود در يك جا درب پيكان ساخته ميشود. در 
ميرود. اما قيمت بين مردم توزيع ميشود. شما قصد داشتيد جامعه را متمدن كنيد يعني شما ابزاري را كه 
تسلط غير اسالمي ايجاد و امكان تجاوز را زياد ميكند از جامعه حذف نميكنيد. بلكه ابزار را از دست ظالمان 

د و به عده اي كه فكر ميكنيد درستكار هستند ميدهيد اينكه تصور كنيم افراد دولت همه عادلند و مرد ميگيري
م همه فاسق اند. فكر بيهوده و عجيبي است اگر بگوئيم رئيس دولت اسالمي عادل است صحيح است همچنين 

يتوانيد عدالت را بطور اعم اگر بگوئيم همه قضات از عدولند همينطور است. ولي به جايي ميرسد كه ديگر نم
مشخص كنيد اگر گفتيد شرط ايجاد كل پرسنل دولت عدالت است مي توانيد تا دروغي از مستخدم شنيديد او 

شما ميخواهيد يك ساختمان بسازيد ميتوانيد اولين خطايي كه از مهندس ساختمان  "را اخراج كنيد؟ يا فرضا
روغ گفت او را اخراج كنيد و ساختمان را نيمه تمام رها كنيد؟ به يك زن نامحرم نگاه كرد يا د "سر زد مثال

البته ميتوان او را توبيخ كرد وي نميتوان به محض اولين خطا او را اخراج كرد. بنابراين مگر از آسمان افراد پاك 
ر و منزه باشند و فكرشان و ايدئولوژيشان منطبق بر احكام اسالم باشد لذا شما در مطالب خاصي شرط قرا

 ميگوئيد در فالن قسمت ازسازمان دولت بايد همه افرادش عادل باشند.  "ميدهيد فرضا
بنده ميخواهم عرض كنم شما فكر نكنيد كه اگر فالن موضوع بدست دولت بصورت طبيعي باشد مشكالت 

 حل خواهد شد. ما بايد مشكالت را از جاي ديگر حل كنيم. 
نكه تقسيمي صورت گيرد ما بين پاسخ اي بر مبني خوبي پيشنهاد ديبا آقاي برادرمان –* برادر نهاونديان 

به سواالت و تجديد مطالب قبل با درس و بحثي كه طبق روال هميشگي دنبال ميكنيم. اما به نظر من سواالتي 
 كه امروز مطرح شد در واقع ادامه مطلب هم تا حدودي بود بنابراين فكر ميكنم با طرح اين سواالت كه : احكام

در كجاي برنامه قرار دارد؟ آيا احكام اصل موضوع است و اينكه برنامه بايد بطرف جريان احكام باشد؟ به طرف 
سير طبيعي بحث كشيده ميشويم بعد از پاسخ به اين سواالت بحث پيرامون روش برنامه ريزي و اصلي ترين 

 روش برنامه ريزي را بطور مفصل ادامه ميدهيم. 
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ان اديب بدان اشاره فرمودند اين بود كه يكي دو جلسه هم بحث پيرامون مضاربه صورت نكته اي كه برادرم

اين سوال را مطرح ميكنيم كه آيا براي ما احكام هدف هستند يا وسيله؟ يعني ما به احكام به اين  "گيرد اجماال
افي ميدانيم كه البته عنوان كه وسيله اي هستند براي حصول به يك آرمان نگاه ميكنيم يا خود احكام را اهد

 آثار و عوارضي هم بر آن مترتب هست؟ 
 اسالم احكام ميگوئيم و ميكنيم مالحظه كلي بصورت را احكام گاهي _* حجت ا السالم حسيني شيرازي 

 به رسيدن براي هستند ما انتقال وسيله آالن كه ميگيريم نظر در را احكامي از بخشي هم گاهي … "مطلقا
قال يعني احكام حالت وسيله اي دارد. اما بصورت مطلق شما انت وسيله ميگوئيم وقتي "عتاطبي. ديگر احكام

ميگوئيد : رشد ( حتي پولدار شدن ) ممكن نيست تداوم يابد مگر آنكه مبتني بر عدل باشد. و قيود شما براي 
اقتصاد سالم برسيم  رسيدن به عدل مساوي است با اجراي اين احكام و در مورد اقتصاد ميگويد محال است به

مگر از طريق اين احكام. بنابراين در احكام برنامه ريزي نقش تعيين كننده اولي را خواهند داشت. هنگاميكه در 
 احكام نظري ميكنيم مشاهده ميكنيم كه هميشه احكام مبتال به وسيله اي بوده براي رسيدن به احكام اولي. 

ي و يا احكام تكليفي خود حكم هدف است. اما در يك سري از در مورد احكام تعبد _* برادر كرباسيان 
احكام وضعي مشخص نيست كه هدف ازحكم رشد اسالمي است يا انسان اسالمي يا جامعه اسالمي؟ آيا اين 

 احكام وسيله هستند يا خود هدف؟ مسلمين بايد كدام را انتخاب كنند؟ 
ار نميشود و پولد كس هيچ كه ردم عرض را لسوا اين جواب "قبال –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

ثروتش دوام پيدا نخواهدكردمگر در چهارچوب اين احكام الهي. چه رسد به اينكه رشد معنوي بدون متكي 
 بودن به اين احكام در شخص پديد آيد. يعني زندگي بايد بر اساس احكام باشد نه اينكه احكام وسيله باشند. 

ر فرموديد كه بهر حال ما در احكام وضعي گزينش خواهيم داشت و نكته اي كه پيش ت _* برادر نهاونديان 
ما را بايد از لغزش بدور بدارد اين است كه مبنايي بدست آورده باشيم كه آن مبنا با كل احكام سازگار باشد و 

كام نظر كنيم؟ بر اساس آن بتوانيم گزينشي از احكام انجام دهيم. آيا در گزينش احكام ما بايد به مقصود اح
حكم نداريم كه  ٦حكم رسيدن به عدالت اجتماعي است اما احتياجي به  ٦در نظر بگيريم كه مقصود از  "فرضا
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تا از اين احكام را الزم داريم. حال براي  ٣همه را به جريان بياندازيم. مبنايي را ميخواهيم كه بر اساس آن مبنا 

 كرد؟  حكم ميتوان از اين احكام انتخاب ٣انتخاب 
فرق است بين بيان علت و اثر حكم. دستيابي به علت حكم محال است  _* حجت االسالم حسيني شيرازي

برسيم به اجراي احكام  "ولي توجه به اثر حكم كه ما مسيري را طي ميكنيم و عده اي را برميگزينيم كه بعدا
 "ري علت احكام را جستجو نميكنيم فرضاثانوي. ولي هيچگاه نه در مبنا و نه در گزينش و نه در هيچ كار ديگ

 اگر … و شده زمان فالن با متناسب. گيرد صورت امر فالن كه است اين براي شده حالل كه اجاره نميگوييم
 ٢٠٠٠ پس كنيم فكر اينطور باشد بنا اگر داريم؟ وحي لزوم به احتياجي چه پس باشد اساس اين بر ما بينش
 هم "آالن هم مطابق تمدن امروز و بعدا كند حل را مطلب ميتوانست ودشخ آگاهي به توجه با بشر قبل سال

 بنا پيش سال ٢٠٠٠ پس. نيازهايش با رابطه در انسان فكر رشد يعني ميكنند را كار اين خودشان تمدن مطابق
 … و تلويزيون و صوت ضبط قبيل از را وسايلي نيازتان به بنا شما هم حاال ميساختند را وسايلي احتياجشان به

هم طبق نيازشان وسايلي خواهند ساخت. يعني رشد و آگاهي بر چه اساس قابل  بعد سال ٢٠٠٠. سازيد مي
منتج يك روند بزرگ باشد و بعد ذكر كرديد آن  "تغيير و تبديل است؟ شما گفتيد موضع گيري بايد تابع مثال

نميگيرد. اصل پيغمبراست. اين نكته كه آدم روند دنيا و آخرت را ميگيرد. سپس فرموديد آنها در آناليز ما قرار 
 مبتال به قياس نشود در اثر حكم و مالحظه كردن نكته بسيار حساسي است. 

در ادامه بحث قبلي به اين مطلب رسيديم كه : در شرايط كنوني دولت تشخيص ميدهد  _* برادر رسولي 
ي تشخيص ميدهد كه درمورد توزيع اقالم كه الزم است درمسئله بعضي از كاالها دخالت داشته باشد از طرف

در اختيار بخش خصوصي باشد. آيا دولت درمورد طرز عمل بخش خصوصي  "كاال دخالتي نداشته باشد وكامال
 وظيفه برنامه ريزي دارد يا نه؟ 

اگر منظور اين است كه شرايط حاكم بر بازار را بايد تغيير دهد؟ خير  _* حجت االسالم حسيني شيرازي 
وظيفه دولت نيست. باري انتقال تغيير شرايط بازار شما ميتوانيد عمل كنيد. اما نميتوانيد همه چيز را  اين

فردا صبح اعالم كنيدكه همه سر قفلي ها باطل است و. .. بعد مردم نمي توانند براي  "يكباره عوض كنيد. فرضا
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بوجود مي آيد. اما نبايد دلخوش بود از اينكه خريد ميتوانند از خانه خارج شوند يا نه؟ در نهايت يك سرگرداني 

سال از انقالب گذشته و برنامه اي براي بانك پياده نكرديم حاال هم كه برنامه اي درست كرديم بسيار  ٤
سطحي بوده يعني آالن آقايان كارشناسان بانك يك تزلزل هايي جزئي مشاهده ميكنند ولي به بطن مطلب 

ان اصل سابق را در مي يابيم. در نتيجه با مقرر دانستن تغيير كل به تغييرات مينگريم همان نظام سابق و هم
 جزيي هم نايل نيامده ايم. 

اگر بخواهيم قيدي براي برنامه ريزي دولت در امر توزيع كاال قرار دهيم ميتوان دولت را  _* برادر رسولي
و ضروري داشته باشد؟ يا خير برنامه توزيع  مقيد كرد كه فقط بايد برنامه ريزي بر اساس توزيع كاالهاي اساسي

 اعم كاال ها را بايد در اختيار بگيرد حتي در شرايط خاص. 
 تا وقتي اين شرايط خاص براي من روشن نشود نميتوانم نظري بدهم.  _*حجت االسالم حسيني شيرازي

 منظورم در شرايط امروز است؟  _* برادر رسولي
عرض كنم بنده بطور محدود يك اطالعاتي از وضع جنس خريد و فروش  _*حجت االسالم حسيني شيرازي

با اين اطالعات محدود سخني اگر بخواهم بگويم يك جمع بندي صحيحي از عينيت نخواهد بود.  "دارم طبيعتا
برخالف اينكه شما گاهي سواالت نظري ميكنيد و به اين سواالت نظري بايد پاسخ داده شود. تازه اگر قرار باشد 
سوالي مطرح شود آنرا ما بايد طرح كنيم براي اينكه آنها بايد بر اساس مطالبي كه ما مطرح ميكنيم خود را وفق 

 دهند. 
توزيع قند و شكر را دولت خود در اختيار گرفته است چه موقع دولت توزيع قند و  "مثال _* برادر رسولي

 شكر را به بخش خصوصي واگذار ميكند؟ 
اگر بگوئيد قند و شكر را در جهان به چه نحو توزيع كنيم خواهم گفت  _ني شيرازي*حجت االسالم حسي

بستگي به شرايط دارد. حال اگر سوال شما مربوط به ايران بشود. خواهم گفت من شرايط ايران را نميدانم. البته 
 به اندازه يك فرد دارم ولي اين اطالع بسيار كوچك است لذا نميتوان نظري كلي داشت. 
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عرض شد حدود دخالت دولت در مسائل اقتصادي بستگي به شرايط و اضطرار و  "قبال _*برادر رسولي

در مسئله ميوه اگر مشاهده كرد كه دخالتش ضرورتي ندارد آيا برنامه ريزي را دولت بايد  "ضرورت دارد. مثال
 ه؟انجام دهد كه طبق آن برنامه بخش خصوصي بتواند توزيع صحيحي داشته باشد يا ن

بنا شد بطور كلي در يك بخشي دولت دخالت نكند حال سوال اين است  _*حجت االسالم حسيني شيرازي
 كه در آن بخش نظارت داشته باشد يا نه؟ 

 نظارت هم لزومي نداشته باشد.  -* برادر رسولي
ص حاكم بر آن آزاد باشد. اما تحت شرايط خا "يعني درنهايت بازار كامال _* حجت االسالم حسيني شيرازي

 ) بازار–كه همان شرايط اسالمي است نه آن شرايط زور حاكم بر طرفين (دولت 
براي برنامه ريزي مي بايست اول وضعيت اقتصادي اسالم مشخص ميشد دوم اينكه  _* برادر نهاونديان 

در آنوقت است جهت برنامه ريزي را به كدام سو معطوف كنيم و پس از اينكه وضعيت مطلوب را ترسيم كرديم 
كه ديگر توزيع عادالنه ثروت مطرح نميباشد بلكه وضعيت مطلوب جريان احكام اوليه نيز ميباشد احكامي كه 

 قيدي بر كميت مال و همچنين نفي مالدار شدن را ندارند بلكه نظر بروي كيفيت رابطه ها دارد. 
ثروت ديگر مطرح نميباشد ) در دنباله درآنجا كه فرموديد (توزيع عادالنه _*حجت االسالم حسيني شيرازي

انجام ميگيرد. توزيع عادالنه چگونه است؟ عده  "اضافه كنيد : زيرا بر اساس عدالت مورد نظر اسالم توزيع قهرا
اي از جمله من و شما پشت ميز قرار ميگيريم و صالح انديشي ميكنيم و سهم گذاري انجام ميدهيم براي اينكه 

از خداوند ميدانيم. اگر شخصي به ما بگويد درك شما از حقايق بيشتر است يا رسول ا...  ما ادراكمان را ضعيفتر
 (ص) يا خداوند متعال اين حرف بيهوده اي است. چرا ما تنظيم عدل و ظلم را دست آنها نميسپاريم؟ 

گيري فرض كنيد شرايط اسالمي حاكم بر جامعه نياز به يك سري اطالعات دارد كه جلو -*برادر رسولي
 كند از برگشت به نظام قبل. آيا باز هم نياز به برنامه ريزي داريم؟ 

البته دولت هميشه دخالت نميكند ولي مراقب شديد كارهايي است كه  _* حجت االسالم حيسني شيرازي
م دولت مسئول آن است. يعني نميتواند بگويد چند سال ما از انجام كار اقتصاد ي بدور بوديم و اطالع نداشتي
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كه چه شد يك مرتبه متوجه ميشويم كه دشمن آمده و در قرارداد تكنيك سوء استفاده كرده. خير اينطور 
نيست. بلكه بايد قراردادها و فروش و توليد و بازار هم تحت مراقبت باشد. البته اينطور هم نيست كه شما 

ولت از سطح كلي برميگردد به دخالت نميكند. دخالت د "بگوئيد شرايط طوري ميشود كه ديگر دولت مطلقا
امور جزئي ولي مراقبت دولت در سطح همان كليات است. يعني تمام خصوصيات جامعه را از نظر تحت توجه 
قراردادن شديد درنظر ميگيرد. اگر وضع بدي پيش بيايد و ولي مسلمين در اين امر مسامحه كرده باشد مسئول 

بايد  "داشته باشيد گرچه خود شما استاد هستيد ولي مرتبا است. اما شما بايد موضع دشمن را هم در نظر
قدرت خريد در ارزاق و سطح خريد و روابط آنها با وضع خودتان را بسنجيد. همينطور نوع برنامه اي كه بايد 

 جامعه اسالمي پياده كند كه يك دفعه تحت هجوم آنها قرار نگيرد و هميشه در حال قدرت باقي باشد. .. 
آيا در رابطه با اين مطلب و همچنين در موارديكه سرپرستي ولي فقيه حاصل نشده  _هاونديان* برادر ن

 مومنين بر اساس احكام رساله مي بايست امور مسلمين را بگردانند سوالي مطرح است. 
اگر تزاهمي در مورد احكام صادر شده بين مراجع مختلف وجود داشته باشد چگونه بايد _*برادر رسولي

 ردعمل ك
يك نفر از آن آقايان مراجع كه عهده دار تصدي امور مسلمين شد نه _* حجت االسالم حسيني شيرازي

فقط مقلدين ديگر مراجع بلكه خود مراجع ديگر نيز بايد از آن يك مرجع تبعيت كنند. حتي اگر مراجع ديگر 
ر آن مرجع هم نميتوانند بگويند و علم به عمل خالف آقاي متصدي امور پيدا كردند نه فقط به مردم بلكه به پس

بايد با خود مرجع در ميان بگذارند. حق ندارد تصرف در امر سياسي بكند و در جامعه به مردم بگويد كه رهبر 
در اين مورد خالف انجام داده. (البته گاهي رهبر در اموري از آقايان مراجع نظر خواهي ميكند ولي نظر آنان را 

از قول آنان) درمورد يك مطلب هنگاميكه خدمت حضرت آيت ا... گلپايگاني رسيدم خود بيان ميدارد منتهي 
ايشان فرمودند : من خدمت حضرت امام خميني فرستاده ام. پرسيدم اگر شما فالن مطلب را عهده دار شديد ما 

ايشان كه  مطلب را قبول ميكنم. ايشان فرمودند خير من عهده دار نشده ام. باز افرادي را فرستاده ام پيش
بپرسند اگر شما دستور داديد كه فالن كار را انجام دهند و علم به اين مطلب داريد كه آنها تصميم بگيرند و 
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عمل كنند ما قبول ميكنيم ايشان فرمودند خير من چنين دستوري نداده ام. بعد پرسيدم كه فتواي شما خالف 

فتواي امام مورد قبول است. درنهايت بايد گفت اين مطلب است؟ حال نظرتان چيست؟ ايشان فرمودند همان 
وقتي شخصي رهبريت جامعه را بعهده گرفت مديريت نه فقط از بقيه ساقط ميشود. يعني نه فقط الزم نيست 

 شما از رساله بقيه مراجع عمل كنيد بلكه خود اشخاص مراجع نيز بايد تبعيت كنند از حكم رهبر.
صد سال ديگر كه شوراي رهبري تشكيل خواهد شد آيا در آنجا نظر يك نفر  انشاء ا... بعد از -* برادر رسولي

 بر بقيه غالب است؟
خير نظر شورا هيچوقت قابل تبعيت نيست در شورا يك نفر متصدي و  -* حجت االسالم حسيني شيرازي

د كه نظرها به بقيه بصورت مشاور عمل ميكنند. يعني در آنجا ولو از نظر نظام نامه داخلي خودشان مقرر باش
 بيرون منعكس نشود ولي آرائي كه به بيرون منتقل ميشود راي متصدي است نه راي عام.

 خود نظر مورد رساله از مقلدين اين كه دارند مقلدهايي مراجع همه اينكه به توجه با –*برادر كرباسيان 
ي احكام مردم است شده برگزيده ملت رهبر بعنوان تقليد مرجع يك امروز اسالمي حكومت در آيا ميكنند تقليد

كه از ديگر مراجع تقليد ميكردند حتي احكام تعبدي را بايد از ولي فقيه تقليد كنند يا خير فقط در احكام 
 اجتماعي بايد همه از رهبر و ولي فقيه تقليد كنند؟

دارد تقليد  در امور اجتماعي بايد از كسي كه رهبريت جامعه را به عهده_*حجت االسالم حسيني شيرازي
كرد و در امور فردي اعم از تعبدي و غير عبادي بايد از همان رساله اي كه انتخاب كرديد تقليد كنيد. بعضي ها 
مرجع تقليدشان همان رهبر است و بعضي ها هم ممكن است رهبر نباشد. ولي هم نسبت به امور اجتماعي نه 

در مسئله حج با اينكه امر عبادي است ولي امام خميني  "فقط تقليد بلكه بايد تبعيت محض از رهبر بكنند مثال
 ايجاب وجوب ميكند.  "هنگاميكه اعالميه ميدهد براي حجاج راسا

 امور و اقتصادي امور مثل. ميشود اجتماعي امور به مربوط احكام از بعضي رساله در –* برادر كرباسيان 
  چيست؟ امور اين تكليف منكرات از نهي به مربوط
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امر به معروف و نهي از منكرات مربوط به امور اجتماعي است و بايد از ولي  -السالم حسيني شيرازيحجت ا

شما صبح از خانه بقصد  "فقيه تبعيت كرد ولي در امور اقتصادي شما از مصلحت خودتان تبعيت ميكنيد فرضا
از مصلحت كلي جامعه. كار كردن خارج ميشويد اين كار كردن به صرف شماست و همين صرف تبعيت ميكنند 

يعني اگر در يك جامعه سيستم كار همه بصورت تعاوني است شما مجبوريد در آن تعاوني كار كنيد و اگر در 
جامعه اي باشيدكه همه در ربا غرق باشند شما چه بخواهيد و چه نخواهيد به يك نحو به ربا آلوده خواهيد شد. 

هستند در برنامه ريزي فردي خودشان. فرمها براي افراد  پس در جامعه اسالمي همه تابع آن نظام موجود
مختلف فرق دارد ولي محتواي كار هر فرد تبعيت از محتواي كل جامعه دارد و محتوا هم تبعيت از ولي فقيه 

 جامعه ميكند. 
در امر قضا قاضي كه ميخواهد حكمي را صادر كند مشروط به بودن ولي فقيه است و در -*برادر نهاونديان

شرايطي كه وليه فقيه هم به صورت عام حكومت را بدست گرفته باشد. يعني در شرايط جمهوري اسالمي اگر 
بر اثر خالفي بين دو نفر دعوايي صورت گيرد قاضي ميتواند به فتواي فردي خود حكمي بدهد يا نه؟ و حالت 

ورت گيرد ميتوانند اختالف خود را بعدي اينكه اگر فقيه بصورت عام نداشته باشيم و دعوايي بين دو مسلمان ص
 براي حل پيش شخص ديگري ببرند؟
در وضع فعلي گاهي اختالفي صورت ميگيرد كه هنگام رجوع به قاضي -* حجت االسالم حسيني شيرازي

ماه زنداني. اين نوع قضاوت مربوط به بيسوادي بعضي  ٣يك قاضي حكم اعدام صادر ميكند و يك قاضي ديگر 
ركعت است براي  ١٨يچ ربطي به فتواي آقايان مراجع ندارد. يعني هيج كس نگفته نمازصبح قضات ميشود و ه

ركعت است. در بحث قضا هم اختالف بدين صورت نداريم. بهر  ٢اينكه حكم ورزش هم دارد يا ديگري بگويد 
و سواالتي در حال همه ما اعم از تحصيل كرده و كارگر و بچه ها و بزرگترها همه وارث رژيم طاغوت هستيم 

جامعه مطرح بوده مانند قضا كه بطور مطرود باقي مانده و حاال كه شما انقالب كرديد و پيروز شديد مي بايست 
تغييراتي قضا بدهيد كه منطبق با قانون اسالم باشد. اما بتدريج و با امكانات موجود. نميتوانيد با دعا كردن از 

نديده اند يا  "آيد پس مجبور هستيد از طالبي كه بحث قضا را اصالخدا بخواهيد كه فردا همه امكانات فراهم 
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در بعضي موارد و در بعضي مناطق حتي قاضي طلبه وجود ندارد مسائل را حل كنيد. دربحث حكومت شما 
 ميگوئيد ما نميتوانيم به آن قوانين ايده آل اسالم نايل شويم آيا با اين استدالل نبايد مسائل مبتال امروز جامعه
را حل كرد؟ نظر مبارك امام خميني در اين مورد اين است كه حكومت حرج و مرج بسيار بدتر از حكومت كفر 

با وحي سازگار نبوده و مبناي حقوقي داشت كه دين را  "اين نوع قضاوتهاي طاغوت اصال "است. پس قطعا
 منكر ميشد. 

رمقايسه با احكام صحيح آنان و با پذيرفتن مورد اشتباه بوده د ٥٠٠در جامعه امروز ما اگر حكم قضات در
مورد اشتباه كه ضروري يك جامعه اي است كه از صفر ميخواهد شروع كند امري است اجتناب  ١٠٠٠يا  ٥٠٠

 ناپذير.
شما آالن در حال برنامه ريزي امر قضا در كل جامعه هستيد. احكام صادر شده از جانب شما معلوم  "مثال

هم اگر صدمه اي به دولت جمهوري اسالمي بخورد مردم  "چ كس نميشناسد! بعدااست ولي خود شما را هي
ميگويند فالن دولت اشتباه كرد تنها چيزي كه در اذهان عمومي مطرح نميشود نام شماها است پس ما با 
 همين كارشناسان موجود بايد كار كنيم. زيرا به يكباره نميتوان كارشناس اسالمي خلق كرد. به شما هم كه

وحي نميشود بنابراين خيلي هم كه زحمت بكشيد ميتوانيد وضع موجود را به سوي احكام الهي حركت دهيد. 
در مورد سوالي كه شما فرموديد (آيا قضات به نظر شخصي خودشان ميتوانند عمل كنند؟) اگر فقيه بصورت 

هد البته اختالف بسيار جزيي عام حكومت را بدست نگرفته باش اصل در قضا اين است كه قاضي ميتواند نظر د
همينطور است يعني اختيار قاضي عين اختياراتي است كه شما براي انجام  "است در اختالف جزيي ضرورتا

براي انجام كاري برنامه ريزي ميكنيد ميگوئيد اينقدر بايد سرمايه  "كارتان به مباشر نهايي ميدهيد. فرضا
ريزي بعد يك قوانين كلي سپس يك آئين نامه اجرائي و در آخر  گذاري در توليد صورت گيرد. اول يك برنامه

همه اينها را به يك مباشر محول ميكنيد در اين ميان شخصي با تقلب پرونده سازي ميكند كه طبق آن پرونده 
مباشر مجبور است به اين شخص مقدري پول بدهد در اينجا وظيفه مباشر است كه با استناد از پرونده و نوشته 

شما مالحظه كند كه در فالن قسمت تقلبي صورت گرفته يا نه. البته در تميز دادن ممكن است گاهي هم هاي 



٥٦  ·································································································································································  
دچار اشتباه بشود ولي بواسطه صاحب نظر بودن مباشر است كه قاضي عمل ميكند اما در كليات چنين امري 

 نيست. 
(عج) و نائب برحق مباركش آقاي امام  اميدوارم انشاءا... تعالي خداوند همه ما را جزو ياران حضرت ولي عصر

 خميني قرار دهد (انشاءا... تعالي)
يك نكته را قبال عرض كنم درحل اين مشكالت كه شما با آن مواجه هستيد اگر زحمت بكشيد و دلخوش 
به جوهاي ظاهري و اعتبارات دنيوي نباشيد. اجرتان بسيار بيشتر است از كسانيكه در نظامي كه همه مسائل 

روشن است زحمت ميكشند. بنابراين هينطور كه تكليف خيلي مشكلتر از توانتان ميباشد. يقين داشته آن 
باشيد اگر به اندازه قدرتتان زحمت بكشيد و تعصب به فكر خودتان يا فكر ديگران نداشته باشيد و اهميت 

رت حجه ابن الحسن شما جزو مستخدمين حض "ندهيد مگر به آنچيزي كه در نزد خدا اهميت دارد مطمئنا
(عج) است و تمام كساني كه والي ايشان هستند ماموران بالواسطه حضرت ولي عصر (عج) هستند. اميدوارم 
همه ما اين مطلب را درك كنيم و بفهميم كه زير پرچم حضرت ولي عصر (عج)مشغول بندگي خدا هستيم و 

د كارهاي ما و عبادات ما را شريك قرار ندهد. اين را همه كارهاي ما بندگي خدا قرار بگيرد انشاءا...تعالي. خداون
نيز خدمتتان عرض كنم كه خطر ريا در اينكه كاري بكنيم كه ما را مقدس بدانند در همه جا هست. همينطور 
خطر اوج اينكه آدم شيفته شود. عاشق حرف خودش شود در قبال خدا يك شريكي و يك نظيري قرار بدهد كه 

را مثل آنجوري كه خدا را دوست ميدارد آن نيز در همه امور است. گاهي آدم خودش دوست بدارد آن شريك 
را دوست ميدارد خالصه اينطور نباشد. اگر حب خدا رجحان پيدا كرد تبعيت از امر خدا رجحان پيدا ميكند. 

جش اعمال او هركسي را به اندازه اي كه خدا به او گفته عمل صالح انجام بده عمل صالح انجام دهد معيار سن
 همان حكم الهي است. 

خداوند انشاءا... حب الهي را در رگهاي همه ما جريان بدهد همچون جرياني كه خون در رگهاي ما دارد. 
خداوند انشاءاهللا تعالي خوف از غير خدا را از قلب همه ما بردارد. خدا بر همه مسلمين و همه كساني ك منصف 

همه را مويد بدارد براي اينكه به بندگي خدا مشغول باشند و به آنها هم  هستند ولو اسالم به آنها نرسيده
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مطلب(اسالم) را برساند. خداوند منت بر ما بگذارد كه حجاب اسالم قرار نگيريم يا منت بر ما بگذارد كه عمل ما 

ي در اولين وسيله اي براي رشد و هدايت و رساندن اسالم به مستضعفين جهان باشد. خداوند انشاءا... تعال
ساعاتي كه وارد آخرت ميشويم بركات روزهايي كه در اين جهان با هم گذارنديم به ما نشان دهد. مالحظه 
كنيم كه از بهترين ساعات عبادتمان بوده. ظهور حضرت ولي عصر (عج) نزديك طول عمر امام را متصل به 

دچار هيچ شيفتگي نگرداند مگر شيفتگي به  زمان ظهور حضرت ولي عصر (عج) انشاء ا... تعالي بفرمايد. ما را
 حق. خداوند انشاءا...تعالي لشگر اسالم را پيروز و لشگر كفر را متزلزل و نابود كند. (آمين) 

 
 وصلي اهللا علي محمد و آله الطيبين الطاهرين 

 





 
 

 ٤جلسه: 
 ي شيرازيدرسهاي استاد حجت االسالم حسين

 شوراي برنامه ريزي ٦/٩/١٣٦١درجلسه مورخه 
* برادر نهاونديان= پيرامون مباحث جلسه قبل حضرتعالي در موضوع احكام وضعي و تكليفي پرسشهائي 
وجود دارد كه توسط برادران مطرح خواهد شد. بنظر ميرسد كه پس از بيان اين پرسش و پاسخها بهتر اينست 

در امر برنامه ريزي مورد بحث وبررسي قرار گيرد. حاال اگر اجازه بفرمائيد برادران  كه موضوع مدخليت احكام
 سواالت را مطرح كنند. 

*برادر امين= چون صحبتهايي كه در جلسه قبل در مورد احكام وضعي و تكليفي بيان فرموديدحائز اهميت 
ود. در بحث جلسه قبل در حقيقت ايجاب ميكند كه مقداري بيشتر پيرامون آن بحث ش "بسيار است طبيعتا

جستجو بر اين بود كه معياري مشخص كننده جهت روشن كردن مرز بين احكام وضعي و تكليفي تعيين شود. 
استنباط ما از بيانات شما اين بود كه در احكام تكليفي بين احكام وضعي و تكليفي تعيين شود استنباط ما از 

ي قصدفربت شرط است ولي در احكام وضعي قصد قربت صحت نيست بيانات شما اين بود كه در احكام تكليف
فرض بفرمائيد احكام تكليفي) احكامي است كه در هيچ شرايطي "البته معيارهاي ديگري هم عنوان شد (مثال

تعطيل بردار نيست. ولي احكام وضعي با توجه به شرايط قابل توجه است. ديگر اينكه احكام وضعي در شرايط 
انويه بيشتر مطرح است ولي احكام تكليفي در شرايط صدور احكام اولي مطرح ميشود. يك سوال صدور احكام ث

) در مورد صحت معامله اضافه "نيز مطرح است كه آيا در مورد احكام وضعي ولي فقيه ميتواند شرطي را (مثال
 كند يا خير؟ 

ط به شرط قصد قربت نيست *حجت االسالم حسيني شيرازي=به حضورتان عرض كنم كه احكام وضعي منو
) وقتيكه "يعني اينگونه نيست كه توسط ولي فقيه شرايط آن كم يا زياد شود درست مانند احكام تكليفي (مثال
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دكتر به مريض گفت الزم است جراحي شويد بر او تكليف ميشود كه جراحي را بپذيرد و تخلف از آن حرام 

 بكند. است. ولي البته مي تواند در آن قصد قربت نيز 
احكام وضعي منوط به فراهم آمدن شرايطي است كه شارع مقدس براي (مثال) نقل و انتقال مال قرار داده 
است. يا به عبارت ديگر براي فراهم آمدن احكام رضعي و اثر وضعي و اثر انتقالي قرار داده است. اثر وضعي 

ح مسكر آشاميدني كه سكر بياورد) يك اثر مشروب (باصطال "يعني اثري كه در اختيار فاعل فعل نيست. مثال
است. اين اثر يك اثر تكويني است. اثر است ولي اثرش در بود و نبود امر است. به اين  "مستي"وضعي دارد كه 

چه من بخواهم و چه من نخواهم چه اينكه كسي  "اثر"نمي شود بلكه گفته ميشود  "حكم"مورد ديگر اطالق 
شرب خمر كرده باشد بهر حال اين خاصيت تكويني خمر است كه  "چه عمدا شرب خمر كرده باشد "اشتباها

مست كند. اينرا ميگوئيم اثر وضعي كه به جعل تكويني و به خلقت خدايي داراي خاصيت مسن كنندگي است. 
حكم وضعي هم از نظر حكم بودن به صحت و عدم صحت رابطه به همين گونه است. يعني (به عنوان مثال) 

ه ربا گرفتن از كافر (كافر محارب ) جائز است و از طرف ديگر تقويت دولت كفر هم باطل و حرام ميدانيد ك
است. حاال اگر شخصي مقداري پول در بانكهاي آمريكا يا روس يا انگليس يا چين (وبطور كلي كشورهاي 

آنهاست آنها به اعتبار كار حرامي انجام داده است. چرا كه اين كار به منزله تقويت  "كفرپيشه) بگذارد قطعا
همين پول ظلمهائي كه دارند بيشتر مي كنند يعني چه؟ يعني اينكه ربا با دستگاه آنها خوب سازش دارد آنها 
در مقابل ميزان پولي كه از طريق ربا دادن از دست ميدهند بوسيله شركتهاي چندمليتي و انحصاراتي كه روي 

س شما با ربا گرفتن از آنها كفررا تضعيف نميكنيد بلكه برعكس منابع طبيعي ملتها دارند تامين ميكنند. پ
تقويت هم ميشوند چرا كه گفته ميشود تقويت ميشوند؟ براي اينكه كشورهاي باصطالح اسالمي از ابن سعود 

بالغ بر (فرض كنيد) هزاران ميليارد در بانكهاي خارجي پول  "گرفته تا ديگر كشورها. ... در حال حاضر جمعا
ه اند. خوب روشن است كه نبود اين پولها در آن بانكها چه مقدار از قدرت كفار را كم ميكند پس شكي گذاشت

نيست در اينكه پول گذاشتن در آنجا از قبيل اعانه الظالم في ظلمه هست از قبيل تقويت دولت كفر است از 
است اثر حكم وضعي و تكليفي  قبيل ياري كردن در خود عمل ظلم است از آن طرف رباگرفتن از آنها هم جايز
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رفت و در  "اينجا روشن ميشود وقتي جايز شد و كلمه جايز ذكر شد يعني كسي به عمل جرام اقدام كرد مثال

آن بانكهاي خارجي پول گذاشت و بعد هم رباي آن را گرفت و آمد ايران كسي نميتواند بگويد آن مازادي كه 
است در بانك كفار صد ميليون پول گذاشته و حدود صد و ده ميليون بعنوان ربا گرفتيد داخل در ملك تو نشده 

گرفته و برگشته است. كسي نميتواند بگويد كه اين ده ميليون داخل درملك اين نشده است البته ميگويند 
عمل حرام انجام داده است اما حاال كه انجام داده است (و كار حرامي هم از اين نظر بخصوص انجام داده است ) 

يگر نمي گويند كه اين معامله باطل است نمي گويند كه اين پول وارد در ملك اين فرد نشده بر خالف اينكه د
اگر همين شخص همين مقدار پول را در دولت جمهوري اسالمي در بانك بگذارد عالوه بر اينكه تقويت دولت 

پول زيادي دارد) حرام است  تا مرحله وجوبش ممكن است برسد كه اين شخص (كه "اسالمي الزم است اصال
اگر پول خود را از بانك دولت اسالمي خارج كند تا بانك ورشكسته شود و جمهوري اسالمي صدمه بخورد ولي 

تك توماني نه ده ميليون  ١٠تومان از بانك دولت اسالمي بعنوان ربا بگيرد (  ١٠همين شخص اگر بخواهد 
دهد اين مقدار پول ربا گرفته شده داخل در ملك وي نميشود يعني تومان ) و اين ده تومان را هم بانك به او ب

با آن ده تك تومان نمي تواند حتي يك عدد مداد بخرد پس بنابراين يك (باصطالح) حرمتي داريم و يك 
حليتي حرمت حليت استحباب و وجوب هر يك يك صحت و بطالن دارد هرجا گفتند كه شرايط صحت دارند 

شرط دارد (حاال معلوم  ٥) "ند. ميگويند (در رساله هم گفته شده است ) كه اجاره (مثالاحكام وضعي را ميگوي
عرض ميكنم ) يا اينكه ميگويند بيع چند شرط  "شرط داشته باشد يا بيشتر يا كمتر مثال ٥ "نيست كه حتما

ز شرط دارد بعد شرط صحت هرجا كه باشد غرض آثار وضعي است احكام وضعي است. اما جايي كه سخن ا
 است چنين كنيم اين ميشود حكم تكليفي.  "تكليف"صحت به ميان نيامده صحبت اين هست كه 

 * سوال : پس در احكام تكليفي شرط صحت گفته نميشود. 
*پاسخ : بله شرط صحت نميگويند مي گويند تكليف است واجب است كه چنين كنيد يا حرام است كه 

ل را انجام دهيد (شرايط را جدا مي گويند ولي) حكم را با عنوان چنان كنيد يا مستحب است كه فالن عم
تاست واجب مستحب  ٥واجب حرام و مستحب بيان ميكنند به اين حكم ميگويند حكم تكليفي. احكام تكليفي 
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قيد را عنوان كنند احكام تكليفي بيان شده است و آنجا كه شرط صحت و  ٥مباح مكروه و حرام. آنجا كه اين 

و  "تكليف"ي آورند حكم وضعي بيان شده است. اما ممكن است در مواردي شما مالحظه كنيد كه هم بطالن م
 يكجا ذكر شده است. در اين جا گفته ميشود تكليف روي آن حكم وضعي آمده است.  "شرط صحت"هم 

 *برادر نهاونديان= از قبيل مقدمه واجب 
رموده اند ) اگر اين شرط را برداريد بياوريد روي وضوي شرط نمازگذار (كه آقا ذكر ف "* پاسخ : بله مثال

شما ميخواهيد نماز بخوانيد. لباستان هم نجس است. شما اگر لباستان را با آب غصبي طاهر كنيد چون مورد 
مورد توصلي است نه تعبدي. يعني قصد قربت نميخواهد (در طهارت قصد قربت شرط نيست) اين لباس پاك 

اهر باشد و اثر وضعي طهارت صحت صاله است. درست است كه اگر شما لباستان را با آب ميشود. لباس بايد ط
غصبي طاهر كرديد عملتان عمل حرامي است ولي لباس طاهر شده و اگر رطوبتي از آب غصبي در آن نباشد 

در وضو يا غسل  ميتوانيد با آن نماز بخوانيدخوب : حاال همين شرط نمازگزار را برداريد و منتقل كنيد به وضوء.
كه قصد قربت شرط است. محال است كه شما بتوانيد يك استكان از آن آب غصبي را صرف اين كار كنيد. يا 

فردي ظالم و غاصب نيز هست. نماز  "مثال ديگر شما ميرويد در يك ده و در ملك كسي وارد ميشويد كه احيانا
مايملك اين فرد بدون اجازه وضو بسازيد و نماز شما هم در حال قضا شدن است. قصد ميكنيد كه از آب باغ 

بخوانيد اين امكان ندارد. در صورت انجام عمل هم وضو و هم نماز شما باطل است. اگر صاحب ملك فردي 
غاصب باشد قاضي بايد اول حكم به رفع يد از اين شخص بشود و اجازه بدهد كه ملك و آب غصبي در آن به 

ق و متعلق بشود و بعد معلوم كند كه آيا شما مي توانيد از اين آب جهت وضو بيت المال و اموال عمومي ملح
 ساختن استفاده كنيد يا خير؟ اگر اين سير خودش را نكند شما نميتوانيد از آن آب وضو بگيريد. 

 *سوال : برادر نهاونديان = پس با تقسيم بندي كه االن در رساله است (معامالت و عبادات) اينطور نيست كه
بگوئيم معامالت همان احكم وضعي هستند و عبادات همان احكام تكليفي چون در هر يك از اين دو دسته از 

 قسم ديگر هم داريم. 
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پاسخ: نخير چون در عبادات هم در بعضي از موارد شرط صحت بيان ميكنند نه شرط وجوب ميگويند 

اريد كه به مستحبات مربوط است. يا اينكه آيا صحيح است ولي در اين شرايط يا فرض كنيد باز قسمتهايي را د
وجوب خمس تكليفي است يا وضعي؟ اين مورد اختالف نظر است. من اينك فتواهاي مختلف آقايان مراجع 
تقليد را عرض ميكنم كه متوجه شويد كداميك در اين مورد راي به حكم تكليفي داده است و كداميك از 

) آن كسيكه قائل باشد بر اينكه وجوب خمس وضعي است معناي اين  آقايان راي بر حكم وضعي. (دقت كنيد
قول وي اينست كه يك پنجم از مال فرد خارج شده چه اين فرد بخواهد و چه نخواهد. (دين به ذمه فرد نيست 
بلكه دين به عين آمده است. ) بنابراين اگر هر نوع تصرفي در اين يك پنجم مال كند منزله غصب است و باطل 

باشد و چون در مالش مشاع است بطور كلي تصرف در كل مال مشكل خواهد بود. تا هنگامي كه اين يك مي 
پنجم مال را خرج نكرده حداقل اينست كه در اين يك پنجم از مجموع مال نميتواند تصرف كند. پس تصرف 

اقع ميشود ) هم از حرام است وقتي تصرف حرام واقع شد آنوقت نما ات اين مال تصرفي ( رشدي كه درمال و
راس آن را غصب كرده باشد. قطعي است  ٢٠گوسفند دارد كه  ١٠٠آن اين فرد نيست. مثل اينست كه شخصي 

راس گوسفند از او غصب  ٢٠راس گوسفند هر چند كه زاد و ولد كنند در ملكيت آن كسي است كه  ٢٠كه اين 
اس گوسفندانش شريك داشته باشد. ر ٢٠راس گوسفند در  ١٠٠شده است. درست مثل اينست كه صاحب 

خوب اين نحوه تلقي از احكام خمس بر خالف كسي است كه اين مورد را حكم تكليفي ميگيرد وميگويد دين 
آمده به ذمه فرد و مثل فردي كه بر مال او پرداخت خمس وجوب هست مثل كسي كه به اندازه يك پنجم از 

ر مال خود مضر نيست ولي بدهكاري و دين وي سر جاي مالش بدهكار است. ميدانيد كه تصور اين فرد د
 خودش است. 

 .…*سوال : برادر امين =پس اينكه فرموديد در احكام وضعي صحبت از صحت آمده و دراحكام تكليفي 
 *حجت االسالم حسيني شيرازي=صحت و فساد يعني صحت و بطالن 

  "وجوب وضعي"يد آيا ميشود گفت *ادامه سوال : و در احكام تكليفي كه صحبت از وجوب مي آ
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*حجت االسالم حسيني شيرازي= نه. نه. ببينيد وجوب گاهي روي يك حكم وضعي مي آيد (مثال شما 
ميگوئيد كه بدون طهارت نماز قبول نيست. يعني اثر وضعي طهارت مقبوليت صاله است. بعد وجوب هم مي 

براي نماز شرط صحت و بطالن قرار بدهيد بعد همان آوريد روي اثر وضعي يعني شما مي توانيد يك چيزي را 
چيز را كه شرط صحت است امر به آنهم بكنيد. مي شود امر هم نكنيد وبگوئيد كه هر وقت خواستيد معامله 

 بكنيد. 
 *برادر نهاونديان= در واقع دو حكم روي يك مسئله عنوان ميشود. حكم وضعي و بعد حكم تكليفي 

يرازي= البته نه اينكه حاال هر جا ببنيم حكم تكليفي است بقين داشته باشيم كه *حجت االسالم حسيني ش
در آنجا حكم وضعي هم هست. آنجا كه شرط صحت و بطالن را مالحظه ميكنيد آنجا دارند حكم وضعي را 

 ميگويند آنجايي كه باصطالح وجوب وحرمت را مي بينيد آنجا حكم تكليفي است. 
ين موضوعه مجلس شوراي اسالمي يا هر مصوبه ديگر در جمهوري اسالمي با احكام *برادر امين= آيا قوان

 وضعي مشابهتي دارد يا نه؟ 
*حجت االسالم حسيني شيرازي= در عين حال اگر از مسير خودش رد شده باشد تكليف مردم است اطاعت 

ز آن حرام است. وليكن در از آن يعني حرام ميشود. اگر يك مطلبي از سير نهايي خودش گذشت ديگر تخلف ا
شما وقتي كه  "مورد حكم تكليفي معنايش اين نيست كه اگر خالفش عمل شود معامله واقع نمي شود. مثال

ولي آثار برگشت  "كمك ميكنيد و پول ميگذاريد در بانك يك دولت ظالم اين يقيني است كه حرام است تكليفا
زء ملك شما ميشود. ( البته ربا ازكافر گرفتن نه از مسلمان ربا آن (يعني ربابي كه تعلق به مال شما ميگيرد ) ج

 گرفتن ) 
*برادر نهاونديان: يعني در مورد صحت و بطالن باصطالح شبيه احكام وضعي رساله كه عمل ميكرد عمل 

 نميكند. 
حجت االسالم حسيني= يعني اگر دولت اسالمي (مجلس ) گفت كه خريدن اين جنس ممنوع است اينجور 
نيست كه وقتي من اين جنس را از شما خريدم پول من مثل پول غصب برود توي جيب شما و اين جنس هم 
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داخل ملك من نشود و قابل ارث بردن و قابل تصرفات مالكانه نشود من عمل حرام كردم مواخذه ميشوم ولي 

 مال به هر دو نفر ما (خريدار و فروشنده) تعلق ميگيرد. 
 عني من را ميتوانند ببرند به دادگاه و مجازات كنند. *برادر نهاونديان= ي

 *حجت االسالم حسيني= حتي در آخرت هم من را مجازات ميكنند. 
 *برادر نهانديان= عمل حرام مرتكب شده ولي در ملكيت بجهت اينكه رابطه رابطه وضعي است اثر نميگذارد 

اگر از دنيا برود اين مال ارثيه خواهد شد  *حجت االسالم حسيني= حتي ميشود آن مال را به ارث داد
اگر من هنگام  "برخالف اينكه اگر غصب كرده باشد ارث نخواهد شد. ولي اگر شرايط معامله صحيح نباشد (مثال

داخل ملك من نميشود و پولي  "كاله گذاشته باشم ) اين جنس اصال _كه فروشنده است_خريدن سر اين آقا 
 ك فروشنده نمي شود. هم كه من داده ام داخل مل

*برادر نهاونديان=سوالي كه در اينجا مطرح است و البته بازگشت به بحث هاي عناوين اوليه و ثانويه ميكند 
 اينست كه آيا والي ميتواند بر شرايط صحت وبطالن يك حكم وضعي بيفزايد يا بكاهد. 

 *حجت االسالم حسيني=چه كسي؟ 
 *برادر نهاونديان= والي

السالم حسيني= آيا والي ميتواند در شرايط حكم وضعي شرطي را اضافه يا كم كند؟ تكليفي را *حجت ا
 بيشتر ميكند تكليف است اطاعت از والي 

 * برادر نهاونديان= پس در حكم وضعي والي مدخليتي ندارد 
 د.*حجت االسالم حسيني= دخالت آنها برخورد خود احكام با همديگر است واال نه اثري ندار

*برادر نهاونديان= يعني نميتواند بگويد كه از اين به بعد سيستم حقوقي جامعه فقط قرار داد اجاره هايي را 
معتبر مي شناسد و از آن حمايت ميكند كه اين شرط بخصوص را هم عالوه بر آن شروط ديگر داشته باشد. 

هزار تومان بسته باشند من  ٥ي را بيشتر از شرايط ما در تهران به گونه اي است اگر اجاره بهاي خانه ا "مثال
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دادگستري جمهوري اسالمي اگر در مورد اين قرارداد اجاره شكايتي شد حامي او نيستيم يعني ز نظر من بر 

 هزار تومان نباشد.  ٥بيشتر از  "قرارداد اجاره يك شرط اضافه شده كه مثال
خود اين  "ست وارد شدن از درب خانه نيست. اصال*حجت االسالم حسيني= اين از روي بام آمدن به خانه ا

 قرار داد كارش كار كارشناسي است !!! 
 *برادر رسولي=يا اينكه سن ازدواج را باال ببرند؟

 *حجت االسالم حسيني شيرازي= اين كارها كار كارشناسي است !!! 
 سال است.  ١٩بگويند سن ازدواج  "* برادر رسولي= مثال
 ١٨سال تعيين كردند و براي دختر هم  ١٩يني شيرازي= فرض كنيد كه سن ازدواج را *حجت االسالم حس

سال ازدواج كرده است ( وقانوني هم نيامده كه در دفترثبت كنند) آيا شما  ١٠سال. حاال دختري كه در سن 
ار است؟ ولد الزنا ارث برايش ب "ولدالزنا"بگوئيد؟ و اينكه آثار  "ولد الزنا"ميتوانيد به فرزند اين دختر ده ساله 

نميبرد شهادتش قبول نيست نمي تواند مرجع بشود و. .... آيا ميشود اين آثار عدم مشروعيت را براي طفل آن 
ساله بار كرد؟يا اينكه ميگوئيد خير اين طفل آثار ولد مشروع در او هست اگر آثار ولد مشروع در اين  ١٠دختر 

طرفين متعاقدين به  "ه است؟ اما اگر در عقد فسادي واقع شد مثالطفل هست آنوقت اثر وضعي آن تغيير كرد
 يكي از خصوصيات راضي نبوده اند در اين مورد شما مي گوئيد فرزند ايشان فرزند مشروع نيست. 

 *برادر رسولي= بله ولو اينكه بگيرند و او را حبس كنند؟
نند حتي در آخرت ( كه باالتر از آن نيست) * حجت االسالم حسيني= بله ولو اينكه بگيرند و او را حبس ك

عذابش كنند كه چرا تخلف از نظام جمهوري اسالمي كردي ولي به او گفته نميشود كه بچه تو زنا زاده است 
 اين خيلي فرق ميكند.

*برادر نهاونديان= پس ميتوان گفت كه والي در احكام وضعي نميتواند شرطي را اضافه كند ولي چون والي 
 تواند بگويد : به عنوان تكليف اين كار را انجام ندهيد. است مي

 *حجت االسالم حسيني= و تخلف از اين امر هم حرام است. 
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*برادر نهاونديان= اين موارد ( باصطالح ) همگي صورت تكليفي دارد ولي احكام وضعي فقط از طريق وحي 

 بدست مي آيد. 
شرع است شارع است كه مشرع آن است يعني مشروعيت *حجت االسالم حسيني= احكام وضعي به تشريع 

قال الذين اليرجون لقاءنا انت بقران غير "يك چيز را فقط خدا معين ميكند پيغمبر هم نمي تواند معين كند.
  "هذا او بدله 

آنهايي كه اميد ندارند كه به رحمت ما برسند ميگويندقرآن ديگري بياور يا آن را بدل كن (عوض كن ) قل 
بگو اين از طرف من نيست كه من بخواهم از  "يكون لي ان ابدله من تلقي نفسي ان اتبع اال ما يوحي الي  ما

اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم  "طرف خودم در آن كم يا زياد كنم و سپس به پيامبر ميفرمايد كه بگو: 
ريع شرع چيزي نيست كه بازكردن من مي ترسم از عذاب روز بزرگ. واقع اينست كه قانونگذاري و تش "عظيم 

پيچ آن بدست همه باشد نه حتي بدست رسول ا... هم نيست. قوانين خداست. اين از ناحيه اوست تشريع از 
ناحيه اوست. منتهي مطلب مقداري لوث شده و ذهن ما هم مدتها ست كه به قوانين عرفي عادت پيدا كرده 

ه بله ملكي است و مملكتي است و اين مملكت هم قوانين دارد در دوران طاغوت ميگفتند ك "سابقا "است. مثال
عرفي دارد و ملت هم اين قوانين عرفي را پسنديده است شما هم اگر ميخواهيد در اينجا زندگي بكنيد بايد به 
اين روش و به اين قوانين عرفي احترام بگذاريد !!! ولي واقع امر اينست كه درست است كه در شرع اختياراتي 

به والي داده شده همگي مطاع است همگي تكليف است واجب است تبعيت از اين اوامر والي و فرد متخلف كه 
) معامله باطل شد آثار بطالن در "از اوامر والي شالق هم ميخورد زندان هم ميرود ولي نميتوان گفت اين (مثال

و آنرا كه خداوند صحيح ندانسته معامله وجود دارد. خير معامله اي كه خدا صحيح دانسته است صحيح است 
 مثل مسئله (ربا) شما هرگز نميتوانيد آن را درست كنيد. 

*برادر امين =آيا تقسيمبندي و تفكيكي شبيه به آنچه در حقوق و قانون اساسي نظام قبل وجود داشت 
 مبني بر تفكيك قوانين الهي و قوانين موضوعه در اسالم وجامعه اسالمي هم داريم يا خير؟ 
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*حجت االسالم حسيني= نه اينجور نيست تمام قوانين (وآنها كه در تشكيل حكومت و نظام اجتماعي مورد 
نياز مي باشند) همگي به نوعي در حقوق و حدود الهي مطرح است. منتهي در بعضي موارد مطالب آنچنان ساده 

 ". البته تا هنگامي كه مطلب كامالو همه فهم نيست كه شما بتوانيد رابطه ميان مباحث را براحتي پيدا كنيد
در قوانين راهنمايي كه دقت كنيد تنظيماتي كه  "روشن نشده دست شما باز است. منظور اينست كه مثال

بياني ازمتون فقهي در زمينه قوانين راهنمائي و رانندگي وجود ندارد ) واقع امر  "توسط ما شده است (و ظاهرا
به ضرر عده اي و به نفع عده ديگر نباشد. در حاليكه همين قوانين  اينست كه اينطور نيست كه تنظيمات

 شناسايي و وضع شود ديگر به كسي ضرر نخواهد رسيد.  "موضوعه اگر بر اساس مالكهاي اسالمي دقيقا
 )  ١(پايان قسمت اول نوار شماره 

مكن است كه نظام اين جامعه شما در نظر بگيريد كه اگر مثال فردا صبح يكباره بگويند بانكها تعطيل است م
قابل تشخيص باشد. به فرض محال اگر بگويند كه  "متزلزل شود مثال ديگري ميزنم براي اينكه مطلب كامال

بايد پولي  "پول درنظام اسالمي فعلي بايد به شكل ديگري و بر اساس اعتبار ديگري چاپ و منتشر شود مثال
د اما اين به آن معنا نيست كه فردا صبح قبل از اينكه اين پول كاالي موجود باش "باشد كه پشتوانه اش حتما

اسالمي را چاپ و منتشر كنند اعالم كنند هيچكس حق ندارد با اسكناسهاي موجود در گردش معامله كند. 
پس در اينصورت مردم چكار كنند؟ ! اين معناي عسر و حرج است عسر و حرج در اين صحت دارد. شما تا 

معين نكرده ايد چيز دومي را نمي توانيد چيز اول را برداريد. يا حتي اگر مشخص هم وقتي كه مشخص و 
 ممكن نيست.  "كرديد بايد يك برنامه انتقالي برايش بگذارد دفعتا

چندي قبل من در بحث مساقات و مضاربه و مزارعه دقت ميكردم بنظرم رسيد كه شرع حتي آئين نامه هاي 
) امانت يا خريد ازكسي و اين "ن كرده است. اگر چيزي را آوردند بعنوان (مثالاجرايي اين مباحث را هم بيا

شرع مبين  "جنس چيزي است كه احتمال تلف شدن در آن هست. تا جزئيات مطلب آن حكم دارد. اساسا
اسالم غير مسيحيت است كه اينها را نداشته باشد. ريز احكام در كليه مراحل خريد و فروش آن از سوي شارع 

اگر قرار است ميوه اي خريداري شود گفته شده اگر ميوه اينجور شد خريد و فروش آن  "يان شده است. مثالب
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اين حكم را دارد اگر آنجور شد اين حكم را دارد. شما انواع مباحثي را كه در موضوع ارث مي بينيد با سير 

 ذكر نشده است. جزئياتش مالحظه ميكنيد. هيچ موردي نيست كه بتوان گفت اين يك مورد 
 "مقوله عناوين ثانويه در احكام تكليفي مطرح است و در احكام وضعي اصال "*برادر نهاونديان= پس اساسا
 صحبت از عناوين ثانويه نداريم. 

 *حجت االسالم حسيني شيرازي= نه 
مينه معرفي كتابها يا جزواتي را در همين ز "*برادر امين= بخاطر گستردگي بحث اگر امكان دارد لطفا

 بفرمائيد. 
 * حجت االسالم حسيني شيرازي= كتابهاي ساده وتخصصي را من نام مي برم : 

 از آقاي مشكيني كه بصورت فهرست مطالب را عنوان كرده اند.  "اصطالحات اصول"كتاب -١
 كتاب اصول فقه مظفر كه استداللي تر است. -٢
  "كفايه االصول"كتاب -٣
 ميني بحث خارج امام خ-٤
 مرحوم مطهري "فقه و اصول فقه "كتاب-٥

*برادر ميرسعيدي=در مورد مسئله فدك كه در كتاب آقاي محمد باقر صدر هم مطرح شده دو مورد را 
عنوان كرده اند. يك موردش اينست كه عمر استناد مي كرده است به اينكه اوالد پيامبران نمي توانند ارث 

اطمه زهرا (ع) هم همينطور است. مورد دوم اينكه خود فدك يك منبعي بود ببرند و بالتبع در مورد حضرت ف
كه عايدات فراوان داشت و حضرت محمد (ص) هم براي تامين امورات سپاه اسالم از اين زمين بهره ها ميبرد 

 . ...آيا ( صرف نظر از ايراد اول ) عمر ميتوانست با تمسك به عنوان ثانويه و بجهت رفع نياز ضروري فدك را
 *حجت االسالم حسيني شيرازي= من پاسخ اين مساله را از دو ديدگاه بررسي ميكنم: 

اگر از فقها كسي قائل باشد باينكه زمين تحت ملك در نمي آيد و بعد قائل بشود كه فقط حق امتياز  -١
قفي هم فقط حق فدك به صديقه طاهره داده شده است. چنين كسي بايد قائل باشد به اينكه در مورد زمين و
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شما مسجدي مي سازيد تا وقتيكه بنا و آثار اين مسجد هست  "امتياز زمين بايد وقف بشود نه خود زمين. مثال

جنب كافر و حائض نمي تواند در مسجد وارد شود. اين حرمت وممنوعيتي كه ذكر  "حرمت آنهم بجاست مثال
رد ميشود. وقتي كه مسجد خراب شود و آثاري از شد تا هنگامي است كه بگوئيم فقط حق امتياز در ملكيت وا

آن باقي نماند به نحوي كه ديگر اطالق كلمه اينكه آثاري از مسجد بجاست دست نباشد شما عبورتان به اين 
 "اينجا مسجدي بوده است اتفاقا "محل بيفتد. از طريق باستانشناسي هم بررسي كرديد و فهميديد كه قبال

اينجا مسجدي بوده است اما بر اثر گذشت زمان و تبديل  "كنيد كه ثابت كند قبال لوحي هم در اين محل پيدا
سگي در محل زاد وولد  "آن مسجد به يك زمين باير حيوانات آمده اند و در اين محل سكني گزيده اند مثال

حل بايد كرده است. آيا بر شما واجب است كه بالفاصله اين محل را پاك كنيد؟ اگر كسي جنب است در اين م
بيرون برود؟ در اين مسئله اختالف نظر است بين فقيهي كه قائل شده باشد كه ملك تحت ملكيت در مي آيد 
(والي يوم القيامه اينجا مسجد خواهد بود ) و فقيهي كه قائل نشده باشد كه زمين تحت ملكيت در مي آيد. 

حتي دراين فتوي باصطالح معروف  حضرت امام خميني نظرشان اينست كه زمين تحت ملكيت در مي آيد و
عرف(نه به اصطالح فقها ) ارتجاعي تراز آقاي گلپايگاني نظر ميدهند !! آقاي گلپايگاني ميگويند كه اگر همه 

شما يك  "آثارش از بين رفت بطوريكه صدق ميكند اينكه مالش ديگر اعراض كرده و زمين را نميخواهد (مثال
عدد از اين آجرها مي افتد به شما گفته مي  ١٠به قصد خانه ) در بين را.  كاميون آجر مي آوريد (از سر كوره

شود كه تعدادي از اين آجرها در بين راه افتاد بنحوي كه سد راه مردم هم نشده است كه فعل حرامي صورت 
و  گرفته باشد ) مي گوئيد عيبي ندارد. ولش كن. اينرا ميگويند اعراض. اعراض كردن اينست اگر دومي رفت

برداشت ملك همين نفر دوم ميشود و تحت ملكيت او قرار ميگرد. ) آقاي گلپايگاني نظرشان اينست كه اگر 
كسي از زمين اعراض كند اگر زمين را ترك كرد به نحوي كه عرف حكم بكند به اعراض وي فرد دومي مي 

در يك زماني (حتي  "اگر فرضاتواند برود و آن را تحت ملكيت خود درآورد. اما حضرت امام مي فرمايند كه 
زماني كه براي ما مشخص نيست كه متعلق به كدام قوم و نسل بوده است ) زميني آباد شده باشد تحت ملك 
است. يعني مي گويند نه تنها زمين تحت زمين تحت ملكيت در مي آيد بلكه در ذيل فرمايش خود د 
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نيد زميني را پيدا كنيد كه در هيچ زماني هيچكس آنرا رتحريرالوسيله اضافه ميفرمايند كه بعيد است شما بتوا

آباد نكرده باشد. خوب فتواي امام را اگر كسي االن ببيند ممكن است بگويد خيلي ارتجاعي است. !! ولي خوب 
ما از امام انقالبي تر نداريم. پس بايد برگرديم به اين مطلب كه بايد توجه كنند به كلمات نه اينكه توجه  "ظاهرا

ند به موضوعات. الحاصل اينكه به نظر امام زمين تحت ملكيت در مي آيد و لذا فدك هم تحت ملكيت كن
حضرت رسول ا... (ص) در آمده و وقتي كه به صديقه طاهره (ع) دادند تحت ملكيت حضرت صديقه طاهره در 

قط حق امتياز فدك در آمده است. باز حاال برگرديم به همان دوراي. اگر مسئله از اين ديد مطرح شود كه ف
ملكيت حضرت فاطمه (ع) بوده است پس بنابراين عمل عمر بن الخطاب مي شود غصب. نهايت اينكه اصل 
حكومت را از علي بن ابيطالب (ع) غصب كرده و لذا امتيازي را هم كه به درد حكومت مي خورده است از 

حظه كنيم يعني بگوئيم نه خير حق حضرت صديقه طاهره (ع) غصب كرده است و اگر آنطرف قضيه را مال
امتياز نيست و زمين تحت ملكيت آمده است آنوقت اين به معناي آن است كه عمر بن الخطاب هم واليت را 
غصب كرده و هم مال را غصب كرده است البته واليت تكويني امام (ع) را كه نميشود غصب كرد واليت تكويني 

ل اينست كه رابطه و نسبت پدر و فرزند را نمي توانند سلب كنند. چيزي نيست كه از كسي بگيرند. درست مث
فرزند بهر حال از آن پدر است. واليت تكويني هم غصب شدني نيست. اينها از واليت ظاهري سرپيچي كردند 
واال براي وجود مبارك حضرت علي بن ابيطالب (ع) واليت تكويني ثابت است. به عالوه اينكه رواياتي از 

عليهم السالم وارد است كه طي آن استدالل به قضيه فدك كرده اند. در حاليكه طرف بحث از اهل معصومين 
تسنن (يعني از اهل خصم ) هم بوده است. اين منافات دارد با اينكه گفته شود فدك به عنوان عايده حكومت 

ت كه وقتي ميخواستند داده شده است. ائمه معصومين عليهم السالم نحوه استداللشان به اين شكل بوده اس
استدالل كنند از همان موضعي كه طرف قبول داشته شروع ميكردند. وقتي كه حضرت علي بن ابيطالب 
ميخواهد با معاويه محاجه كند نمي گويد خداوند تبارك و تعالي من را وصي نبي اكرم (ص) قرار داد قبل از 

من همان كسي هستم كه در خانه كعبه متولد شدم.  اين عالم را خلق بفرمايد. حتي نمي گويد كه "اينكه اصال
كسي هستم كه قرآن و انجيل و زبور و تورات را از اول تا به آخر در دامن پيامبر خواندم در حاليكه هنوز قرآن 
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نازل نشده بود. يعني چيزي را كه خصم قبول ندارد نمي گويد. پس چي مي گويد؟ مي فرمايد كه من به همان 

كومت نشسته ام كه عمر و ابوبكر با استدالل به آن مطلب و دليل اين پست را گرفتند. يعني تو دليل بر مقام ح
كه به آراي مردم معتقدي اينك كه مردم به من راي داده اند چرا تخلف مي كني؟ پس ائمه طاهرين رسمشان 

ي كرده اند و امام باقر در محاجه كردن اين بوده است كه از همان موضعي كه طرف مقر بوده از همانجا آغاز م
(ع) حضرت صادق (ع) حضرت امام رضا (ع) و ساير معصومين عليهم السالم به همين شيوه راجع به فدك 
احتجاج كرده اند. اگر فدك متعلق به اموال عمومي بود احتجاج احتجاج صحيحي نبود. البته من نظرم اينست 

از همان راهي كه من شروع كردم و رفتم شروع كنيد. كه شما به كساني كه مي خواهيد جواب بدهيد جواب را 
بگوئيد كه امام خميني از همه انقالبي تر است و در فتوا تندتر از همه آن (باصطالح عرف) ارتجاعي ها فتوا داده 
است و در اين مورد هم اينچنين فتوا داده است. از ا ين راه وارد بشويد بهتر است. واقع امر اينست كه نه امام و 
نه حضرت آقاي منتظري و نه حضرت آقاي گلپايگاني و نه ديگران و نه احدي از فقهاي شيعه و اصوليين 
رسمشان اين نيست كه به دنبال موضوع باشند و بخواهند ببينند مصلحت چيست و سپس حكم بدهند. بلكه 

آنهم با آن حساب رسم اين است كه مي آيند سراغ كلمات يعني مدارك را مي آورد و جمع بندي مي كند (
دقيقي كه هست ) و سپس حكم ميدهد. ولي البته چون مردم اصل مطلب را در ذهنشان نيست گاهي مسائل 

 برايشان مشتبه مي شود. 
*برادر امين : با توجه به نزديكي زمان انتخاب خبرگان اگر مطالبي در اين زمينه عنوان بفرمائيد متشكر 

 ميشويم. 
يرازي: چه خوب مي بود اگر مسئله مديريت در نظام اسالم را ما هم خود * حجت االسالم حسيني ش

مسئولين بشناسند و هم به جامعه بشناسانند. ( نه مصداق آنرا) بشناسند. و نيز فرق آنرا با مديريت شرق و غرب 
و همچنين طريقه پيدايش شخص مدير و رابطه آن طريق با مردم. و اين از موضوعاتي است كه اگر خوب 
شكافته ميشد كه براي توضيح داده ميشد كه مديريت ما با مديريت شورائي و يا با مديريت پارلماني چه فرقي 
دارد؟ به نظر ميرسد تشريح و همچنين بحث و همچنين بحث و بررسي در مورد مسائل باال مقدم ترازبحث در 
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ميكرديم. وقتي ميگويم وضعمان با  مورد خبرگان باشد. يعني در برابر ملل جهان نظام مديريت خود را روشن

انسجام است و نظام حكومتي ما مبتني بر انسجام است نه مبتني بر تمركز. منظورمان رهبري است نه مديريتي 
كه حاكم خاص متداول اول دنيا باشد. گرچه رهبر اختيار دارد در جزئي ترين امر هم دخالت داشته باشد. ولي 

و رهبري در كليات است. اين اثر و رابطه اش با مردم به چه شكل است.  وضع طبيعي مطلب.دخالت در كليات
چطور ممكن است چنين چيزي واقع شود. بنابراين اگر مطالب فوق بررسي ميشد از اصل سئوالي كه امروز 
مطرح است بسيار مناسب تر مي بود. سپس خود اين نحوه اداره و آن شبكه اي كه اين اداره را منظم و راه 

ي كند چگونه است؟ اين خود مورد سوال است بهتر است افرادي كه ديد انقالبي و ديد سياسي دارند و انداز
ميفهمند كه اين آقا (امام خميني) درموضع بين المللي چه وزنه سنگيني است و چگونه با موضع گيري درست 

نقالب را رهبري ميكند و در عالم راه و بجاي خود كفر را انشاءا... تعالي منزوي و پرچم اسالم را باال مي برد و ا
فالن فرد ماليي كه  "مي اندازد. خوب اين طبيعي است كه سياستمداران صحيح بهتر متوجه ميشوند تا فرضا

دوره درس خارج ديده باشد و در  ٥زيرورو كرده و  "در بحث صالت دوره صالت حاج آقا رضا همداني را فرضا
مسئله خبره كه آنرا جنبه تخصصي داده اند و متخصص اين فن هم فقها  مسائل صلوه اهل فن باشد. بنابراين

مي باشند و آقا (امام) سعي داشته اند براي اين امر افرادي از فقها كه وزنه سنگيني هستند خود را كانديدا 
كنند حتي گفته شد بر اساس انسجام است. آيا خصوصيتي در مطلب است البته مطلب مطلب تخصصي است 

د فرد يك سنگيني بر اعتقادات مردم پيدا كند. تا قدرت حفظ انسجام عمومي را داشته باشد. البته عين كه باي
شخص امام تا قبل از ظهور حضرت مهدي كه اميدوارم زمانشان متصل به آن حضرت باشد گرچه رحمت وسيع 

ل حكمت عرفان بينش است ولي من نمي شناسم شخصي كه در همه ابعاد همچون امام باشد. از نظر فقه اصو
سياسي در سطح اعالء و همچنين قدرت قاطعيت انسان به نظرش نمي آيد شخصي ( البته بعد از معصومين 
(ع) مثل ايشان باشد. و اين كاشف از مرتبه ايمان عملي ايشان را ميرساند. امام نه اينكه نداسته ميگويد آمريكا 

مي داند و ممكن است بنده هم در گوشه حجره نشسته بگويم هيچ غلطي نمي تواند بكند زيرا قدرت امريكا را 
كفار كاره اي نيستند. آقا  "آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند يا يك فرد مقدس هم گوشه مسجد بگويد مثال
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قدرت ظاهري كفار را درك مي كند و فكر تكنيك آنها نيست. اخبار بين المللي را ايشان گوش مي دهند و 

هستند ولي ترس در وجودشان نيست. در حاليكه كسي متوجه مطلب بشود زود ترس بر او  متوجه همه مطالب
غالب ميشود. من افراد مهمي را ديده ام كه با وجود اينكه فرد زيردست او كه از مطلب اطالع چنداني ندارد. 

د. مطلبي در خوب زود قاطع ميشود ولي به باالتر به كسي كه بر مطلب احاطه دارند كه ميرسد مردد ميشو
مورد آقا براي شما عرض بكنم. آن شبي كه حالت آنقاكتوس براي ايشان پيدا شد بعداز ايشان سوال كردند 

سال است  ٢٠بودند (گروهي فضال) كه شما مضطرب شديد؟ به قول شيراز بما هول كرديد ايشان فرمودند من 
دچار اضطراب نشده باشد. البته اين امر  سال ٢٠مضطرب نشده ام ! براي من اين مطلب مشكل است كه انسان 

را در مورد آقا يقين دارم ولي براي خودم نه. براي اينكه ما براي امور عادي مضطرب ميشويم و چيزهاي عادي 
كه ميرسد ما دچار اضطراب ميشويم. بعد از اينهمه مبارزه با شاه سپس مسائلي در فرانسه و اينجا و در آن 

ايشان مضطرب نشوند. عظمت روح ايشان را من بعد از معصومين (ع) در كسي مشاهده  شبهائي كذائي و. .... و
نكرده ام. البته ما كه احاطه به همه تاريخ نداريم ولي هر چه از فرهنگ اسالم خوانده و شنيده ايم و يقين كرده 

شوند و در سطح بين المللي ايم مثل ايشان نبوده بله در رتبه ايشان البته مسلمين نظامشان بايد باشد و اداره ب
بايد پيش بروند. البته بهتر است مديريت بدست يك فرد باشد تا جمع. چرا كه اگر جمعي شد قاطعيت از بين 
ميرود. گرچه از نظر فقهي در وقتي كه جمعي باشد بايد يكي از آنها در داخل آن شورا عهده دار امور باشد و 

او بايد اطاعت كنند. يا چهارتاي ديگر بفرض مثال. در حقيقت آن چهار  تصدي امري را قبول كند و دوتا ديگر از
نفري بصورت مشاور اطالعاتي او ميتوانند باشند و گرنه از نظر فقه شيعي جمعي نداريم. يعني اينطور نيست كه 

گيرد و آن اداره حقوق يك نفر يا صد نفر يا صد ميليون نفر باشد. بيايد در يك جمع خير بلكه يك نفر بعهده مي
دو تاي ديگر بصورت مشاورند لذا در خود شورا هم نبايد ترديد وجود داشته باشد. ولي اگر در عين حال در 

 زمينه اي اختالفي صورت بگيرد آن مشكل ميشود. 
سوال: برادر رسولي : آيا شوراي نگهبان زير نظر يك نفر است. پاسخ : نه خير شوراي نگهبان زير تصدي اين 

(امام ) مي باشد. آقا هست كه فرموده اند برويد مسائل را با رساله تطبيق كنيد و ببنيد درست است  مرد بزرگ
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آقا به مجلس شوراي اسالمي اجازه داده اند. اين معنايش اين است كه  "يا نه. آنها عده داري نمي كنند مسلما

جام مي دهند و همچنين تصدي و عهده دار مسائل يك نفر است. بنابراين تمام افرادي كه عمل واليتي ان
سرپرستي انجام ميدهند همين خود وزارت بازرگاني و غيره. ... بهر حال به ولي فقيه مي گويد ولي من له 
التصدي يعني ايشان سرپرست است براي هركسي كه خودش سرپرست باشد. يعني واليت كليه را نه واليت 

دارد. اميدواريم كه انشاء اهللا خداوند ما را مشتاق  كليه تكويني بلكه واليت كلي نظام سياسي را شخص
خدمتگزاري كلمه حق در سراسر جهان قرار بدهد. خداوند ما را نه فقط تسليم حق بلكه محو حق قرار بدهد. 
خداوند انشاءاهللا تعالي هميشه ما را به تائيدات خود مويد بدارد چه به عنوان يك طلبه و چه به عنوان كارشناس 

كه مشغول بحث و بررسي هستيد همه ما را مويد بدارد. خداوند من را مشمول دعاي خير شما قرار و متصدي 
بدهد. خداوند انشاءاهللا فرج ولي خود (عج) را نزديك كند خداوند سازمان ملل و تمام تجهيزات شيطاني را 

د. خداوند اين مرد بزرگ را متزلرل و متشتت كند. خداوند انشاءاهللا تعالي كلمه حق بگوش تمام جهانيان برسان
تحت واليت حضرت ولي عصر (عج) هميشه جوري قرار بدهد كه هيچگاه براي او اضطرابي پيش نيايد و اگر بنا 
شد كه غصه اي براي او پيش بيايد نوري از ايمان براي او قرار بدهد كه بواسطه آن نور حل مشكل را ببيند. 

 ز و لشكر صدام را نابود كند. خداوند لشكر اسالم را بر لشكر كفر پيرو
 اللهم صل علي محمد و آل محمد 
 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 





 
 

 ٥جلسه: 
 درسهاي استاد حجت االسالم حسيني شيرازي

 برنامه ريزيشوراي  ١٣/٩/١٣٦١در جلسه مورخ 
شما مباحثي را كه حضرتعالي در جلسات قبل در مورد تقسيم بندي احكام  *برادر نهاونديان = با اجازه

مطرح فرموديد برادران مالحظه كردند و مطالب كتب مرحوم مطهري و سيد محمد باقر صدر را تقسيم بندي و 
اضافه كرده اند و خدمتتان خواهند داد. امروز براي اينكه بيشتراز حضورتان استفاده كنيم سواالتي را كه 
پيرامون بحث اختيارات و وظائف دولت وجود دارد مطرح خواهند كرد تا كمي مبسوط تر بررسي شود. پيشنهاد 

 ميكنم كه برادران سواالت خود مرا مطرح كنند 
* * * * * 

*برادر امين= بعضي از مسائلي را كه من برخورد كرده ام به نظر ميرسد كه نميتوان آنها را در رديف احكام 
ثانويه يا جزء احكام تكليفي و وضعي محسوب كرد. برداشت خود من اين بود كه اينها از اختيارات  اوليه يا

حكم است كه سد معبر اشكال دارد و كسي كه سد معبر ميكند عالوه بر ارتكاب گناه  "حكومت است. مثال
هنمائي و رانندگي در بايد جريمه اي هم پرداخت كند. درعين حال مي بينيم كه خيلي طبيعي اداره را "شرعا

وسط خيابان تابلوي ورود ممنوع نصب ميكند. كه با اينكار خود عالوه بر سد معبر كردن قانون ورود ممنوع هم 
وضع كرده است مثال ديگر آن در مورد طرح ترافيك است كه به تصور من اداره راهنمائي و رانندگي به اعتبار 

انها قانون وضع كند اين طرحها را هم اجرا ميكند. در مورد تجارت و اينكه بايد راجع به وضعيت جاده ها و خياب
 صناعت هم مي توان اين موارد را پيدا كرد كه البته وسيعتر مطرح است. 

بسيار خوبست كه كيفيت و صورت مصلحت انديشي ووضع مقررات اينچنيني از  "* برادرنهاونديان = اتفاقا
در مواردي كه يك جنس داخلي توليد مي شود آيا دولت  "يرد. مثالسوي دولت مسلمين مورد بررسي قرار بگ
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مي تواند تكليف كند كه اين جنس بايد به شكل خاص توزيع و فروخته شود؟ آيا وضع قانون از سوي دولت 
اسالمي از مصلحت انديشي دولت تبعيت ميكند با اينكه خود مبني و صورتي خاص دارد. و آيا اين احكام شرعي 

 ير؟است يا خ
*برادر دماوندي= سوال ديگري كه است اينست كه جريان تنفيذ امر حكومت و اختيارات واليتي واليت فقيه 
تا كجاست؟ فرض كنيد كه امام رئيس جمهور را انتخاب مي كند و به ايشان اختياراتي تفويض ميكند رئيس 

داره دولتي. آيا اين كارمند مي تواند هر جمهور هم نخست وزير را و. .... تا ميرسد به يك كارمند ساده در يك ا
كاري را انجام بدهد و بگويد من بر اساس اختيارات ولي فقيه كار ميكنم و كسي هم حق مخالفت ندارد؟ آيا 
حتي دربان جلوي درب ورودي اداره مي تواند از ورود اشخاص جلوگيري كند و در صورت مخالفت افراد پاسخ 

 له امر واليت فقيه هستم؟ بدهد كه من تائيد شده و دنبا
*برادر نهاونديان= اين بحث خوبي است كه بايد روشن و تكميل بشود. آيا ژاندارم يك ده كه وظيفه خاصي 
دارد و نوع وظيفه اش ايجاب ميكند كه تحكم به انجام كاري كند با دربان پست خانه كه بايد تمبر بچسباند 

است و مامور اداره آب و برق كه وظيفه اش ياد داشت رقم يكي است؟ يا معلمي كه وظيفه اش درس دادن 
كنتور است حكمشان حكم واليتي است؟ االن در خود وزارت بازرگاني كدام كارمند داراي حكم واليتي است آيا 

 پاسدار انتظامات درب ورودي كارمند دبيرخانه يا ماشين نويس اداره كداميك داري حكم واليتي هستند؟ 
ان = من سوال را بصورت روشن تر مطرح ميكنم. آيا نمايندگي كه توسط امام در هر منطقه *برادر كرباسي

از سوي امام درگرگان تعيين شده اند ) داراي تمامي  "آقاي نورمفيدي كه اخيرا "تعيين مي شوند (مثال
كه داراي اختيارات امام در آن منطقه هستند؟ و در ثاني تداخل اختيارات بين سلسله مجراهاي مختلفي 

آيا استاندار آن منطقه تابعي از نماينده امام در همان  "اختيارات واليتي هستند چگونه قابل توجيه است. مثال
 منطقه ميشود؟ يا اينكه نماينده امام فقط يك سري اختيارات خاص دارد؟ 

عنه اهللا علي اعدائهم بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلي اهللا علي سيدنا و نبينا محمد (ص) و علي اهل بيته و ل
 اجمعين 
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سئوال اول را برادرمان جناب آقاي امين فرمودند مسئله اش روشن است كه سد معبر از نظر شرع كاري 
حرام است فرض كنيد كه شخصي مغازه ميوه فروشي دارد و سبد و صندوق بزرگي را جلوي مغازه اش ميگذارد. 

ز اينكار منع كنيد و به او بگوئيد كه اينجا معبر عموم است حق صحيح است كه شما بعنوان نهي از منكر وي را ا
عموم است و نه فقط حق شما كه كاسب هستيد و يا حق عده اي كه ميخواهند سيب بخرند. بلكه مردمي كه 
قصد خريدن سيب هم ندارند حق عبور از اين محل را دارند و مغازه دار نمي تواند بگويد كه از آنطرف تر 

ا وصف اينكه مغازه دار نمي تواند بگويد من و مشتريانم جزو همين مردم هستيم و حق استفاده حركت كنيد ب
اختصاصي از معبر عمومي را ندارد پس چگونه است كه دولت كنار يك خيابان تابلو ميزند واعالم ميكند كه 

خواهيد گفت كه  "عدتاخيابان يكطرفه است؟ حاال سوال اينجاست كه اگر اين تابلو را نگذارد چه ميشود؟ قا
ترافيك ميشود. خوب ترافيك بشود چه ميشود؟ مي گوئيد ترافيك كه پيش مي آيد خيابان گنجايش عبور آن 
مقدار از وسائل نقليه را ندارد. باز سوال ميشود كه در اينصورت چطور ميشود؟ مي گوئيد وقتي كه خيابان 

الع وارد خيابان ميشوند و چون قدرت عبور ندارد سد گنجايش نداشته باشد تعدادي از وسائل نقليه بدون اط
طبيعي است و به هيچ كس هم نميتوانيد اعتراض كنيد كه چرا سد معبر كرده  "معبر خواهد شد. اين امر كامال

اي؟ پس دولت براي پيشگيري از بوجود آمدن مشكالت سد معبر و اختالل نظم عمومي تنظيم مقررات ميكند 
دارد. درهنگامي هم كه دولت خياباني را ممنوع العبور ميكند مربوط به موارديست كه در  و اين تنظيم هم الزم

كارخانه مهمات  "آن خيابان سكونت و دفتر كار شخصي است و يا محل يك دستگاه مهم دولتي است. مثال
مسائل را الزم سازي و يا كارخانه توليد فالن داروي شيميائي در آن خيابان قرار گرفته است كه رعايت بعضي 

اگر كسي فندكي روشن كند و سيگاري بكشد. احتمال وقوع يك حادثه خطرناك و پر ضرر ميرود.  "دارد. فرضا
ضرري كه هم متوجه آن شخص است و هم خسارات زياد براي دولت در بردارد. در عين حال اين امكان براي 

تعداد زيادي را به اين كار بگمارد كه افراد  "الدولت وجود ندارد كه افراد را تحت كنترل دقيق قرار بدهد. مث
عابر را بررسي دقيق بكنند. روشن است كه حاكم هم آنچنان اختياري ندارد كه اموال عمومي را در غير مورد 

هزار نفر را استخدام كند كه در طول يك كيلومتر نگهباني بدهند و هزار نفر ديگر در  "مصلحت خرج كند. فرضا
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سي بدني بكنند. دولت نمي تواند متحمل چنين هزينه اي بشود. حتي از اموال شخصي غير از همين مسير بازر

بيت المال هم محل اشكال است كه آيا ميتوان از اين اموال در اين قبيل موارد لغو استفاده كرد يا خير؟ پس 
پيدا كرديم كه اين شرط  دولت ناچار است كه تابلويي نصب واعالم ورود ممنوع كند. پس بنابراين ما تنظيماتي

هم دارد. شرطش اينست كه مبناي اين تنظيم شما متخذ از شرع باشد. اگر شما مبناي تنظيمات خود را 
دستورالعملهاي شرع قرار ندهيد معنايش اين است كه معيار ديگري غيراز قوانين الهي و شرعي انتخاب كرده 

فكرين را پياده كند بلكه حكومت ميخواهد احكام الهي را ايد. در حاليكه وظيفه حكومت اين نيست كه افكار مت
مبناي آن تنظيمات قرار دهد. اين تنظيمات عبور و مرور را كه حضرتعالي فرموده ايد اگر بطور صحيح مورد 
شناسايي قرار بگيرد مصلحت آن همان جلوگيري از سد معبر است نه در اينجا سد معبر به مصلحت و به نفع 

مت خاص يا طبقه خاص. اين تنظيمات اگر بر مبناي شرع باشد براي اينست كه از وقوع شخص خاص يا حكو
يك حادثه خسارت آور جلوگيري مي كند. اما براي اينكه مطلب مشتبه نشود قدري بيشتر توضيح ميدهم. ما 

را سبك كنند در ترافيك تنظيماتي داريم كه شبيه به آن در اروپا هم هست. آنها هم ميخواهند كه بار ترافيك 
چه فرقي مي كند كار ما و كار اروپا؟ گاهي مبناي تنيظيمات اجتماعي در تمركز صنعتي است. اين مبني يك 
نحوه تنظيم مي خواهد يك نحوه خيابان كشي مي خواهد. گاهي ديگر مبناي تنظيمات اجتماعي تامين 

 "تنظيم را طلب مي كند. مثالاجتماعي است. هر يك از اين مبناهاي تنظيمات اجتماعي شكل خاصي از 
هنگامي كه تمركز جمعيت در شهر نباشد نسبت خيابان كشي شما هم فرق خواهد كرد. محل عبور و مرور 
مردم تعداد مغازه ها و سري ادارات در شهر هم تفاوت پيدا خواهد كرد. اگر شما نحوه مديريتتان فرق كند نمي 

نيد بگوئيد با تغيير مديريت تغيير در خيابان كشي حاصل نخواهد توانيد منكر تفاوت تنظيمات بشويد. نمي توا
با طرح مسئله ترافيك اول چيزي كه به چشم مي خورد  "شد وقتي كه تمركز جمعيت در شهر نباشد يقينا

عدم وجود ترافيك را اطراف وزارتخانه ها وپاساژهاست. در عوض جهت مكانهايي كه مراكز توليد را به آن مكانها 
يد محل ورود و خروج وسائل نقليه تعبيه ميكنيد. خيابان كشي وجاده هاي فرعي را براي محلهايي كه در برده ا

آنجا صنعت و كشاورزي و دامداري انجام ميگيرد درست مي كنيد. بازدر خود اينكه شما چه رابطه اي ميان 
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ه بايد براي پيشگيري از سد اماكن توليدي و اماكن سكونتي مصرف كنندگان برقرار ميكنيد مورد بحث است ك

معبر است نه براي سد معبر. ولكن بر مبناي مديريت و نظام اقتصادي اسالم نه اينكه بر مبناي نظامهاي ديگر 
كه با مثال باال روشن شد كه تفاوت در مباني تنظيم مقررات تا چه اندازه در تنظيمات اثر ميگذارد البته حاال 

لب كار موثر نشده به اين خاطر است كه اين مسئله در بحث موضوع شناسي كه مالحظه مي كنيد روي اين مطا
جا دارد و موضوعش نيز مبتال به نبوده است. اينكه سد معبر حرام است به عهده فقهاء ست. فقيه پس از ديدن 
 حديث و احاديث معارض و انجام يك سلسله تحقيقات پيچيده به اين نتيجه رسيده كه سدمعبر حرام است ولي
اينكه موضوع اين سد معبر چيست و كجاست؟ وظيفه فقهاء نيست بلكه وظيفه موضوع شناسان مي باشد. اما 
نكته اينست كه كار وسيع تحقيقاتي و آكادميك روي موضوع و تحقيق و اجرا موضوع بدون ابزار حكومتي ميسر 

ار حكومت ميسر نيست. البته آن نيست. چرا كه فرضيه هاي تنظيم شده را بايد آزمايش كرد و اين جز با ابز
هنگام كسي احتمال اين معني را نميداد كه حكومت در دست مسلمين قرار بگيرد و گرنه آن موقع هم وظيفه 
بود كه روي اين موضوعات هم كار بشود. همان جوري كه يكعده از مسلمين به عنوان تحصيل علم فقه مي 

ي شدند يك عده هم بايد مي رفتند نسبت به موضوعات كار رفتند زحمت ميكشدند و درس مي خواندند فقيه م
اينكه تنظيم مقرراتي راجع  "تحقيقاتي كنند. مسئله ديگري را اشاره فرموديد در مورد دادن جواز كسب يا مثال

به اينكه هركس مي خواهد مغازه نانوائي بزند بايد فالن مقدار فاصله را از مغازه ديگر نانوايي رعايت كند و يا 
ينكه مجموع نانوائيهاي يك شهر از فالن تعداد نبايد بيشتر باشد. اين تنظيمات را بايد بينيم كه آيا بر اساس ا

اسالم است يا خير؟ آيا اين تنظيمات بازگشت به مبنايي چون انحصار اصالت سرمايه و يا تمركز سرمايه مي 
ي نمي توان گفت ما بايد به اين شكل كند كه همگي در اسالم نفي شده است؟ بنابراين مالحظه كه براحت

خاصي كه مورد نظر ماست تنظيم مقررات كنيم و يا گفت اين تنظيمات از اختيارات والي است و همينكه والي 
به شما دستور داد برويد و تنظيم مقررات كنيد. ديگر ما خودمان هستيم و عقلمان و مشاورينمان و تجارب 

ء بنشينند و در عرض صد سال هم برنامه ريزي و تجربه و نتيجه گيري و شرق وغرب !!! اين متفكرين و عقال
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جمعبندي كنند و ابزار علمي اين كار را هم كشف كنند. خير اين درست نيست بلكه تنظيمات بايد برمبناي 

 احكام باشد نه بر مبناي نظريه اين افراد تا بتوانند ابزار اجراي احكام باشد. 
ي كه شما مسئله را مطرح فرموديد باز يك سوالي را براي من پيش مي آورد كه به *برادرامين: به اين شكل

هر حال اين تنظيمات از اختيارات دولت است و ما نمي توانيم آنها را با احكام اوليه يا ثانويه وفق و تطبيق 
 بدهيم. من نفهميدم كه بهر حال اين تنظيمات بر اساس احكام اوليه است. ....؟ 

سالم حسيني شيرازي: بر اساس احكام اوليه و البته االن كه زمينه نيست شما به دليل اضطرار و *حجت اال
به عنوان اينكه بهر حال بايد كاري كرد به عنوان ثانويه تنظيمات فعلي را اجراء مي كنيد ولي بايد سعي شما در 

ديگري انتقال پيدا كنيم و هنگامي كه اين باشد كه راه چاره را پيدا كنيد تا بتدريج از اين وضعيت به وضعيت 
در آن وضعيت دوم قرار گرفتيم درست پا به پاي رشد در تكنيك و كميت سرمايه و بطور كلي رشد اقتصادي 

 خواهان بهتر شدن روابط هم باشيد. يعني در بين خود احكام هم احكام مباح و مستحب با يكديگر فرق دارند. 
انات جلسات قبل شما اين بود كه احكام ثانوي را ولي فقيه تعيين و بيان *برادر امين : برداشت من از بي

ميكند در حاليكه اكنون مي فرمائيد در تنظيمات اين من هستم كه تشخيص اضطرار و نبود چاره مي دهم ومن 
 هستم كه تشخيص ميدهم كه اين حكم خاص در اين شرايط اضطرار بد است. 

مسئله را بصورت پرسش و پاسخ مطرح ميكنم تا خودتان با پاسخ  *حجت االسالم حسيني شيرازي: من
 دادن به پرسشهاي من موضوع را بطور روشن درك كنيد : 

خودتان در حال حاضر تنظيمات بر اساس مباني اسالم را در زمينه مسئله ترافيك بخوبي  "*آيا شما شخصا
 ميشناسيد؟ * * خير

 اريد كه معرفي كنيد؟ * آيا در جامعه متخصص و موضوع شناسي د
 * * اگر هم باشد بنده نمي شناسم 

 *آيا وظيفه شخصي ولي فقيه است كه موضوع شناسي كند يا وظيفه موضوع شناسان؟ 
 * * طبيعي است كه وظيفه موضوع شناس مي باشد 
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ن وجود ميتوان * شما خودتان مي فرمائيد كه در حال حاضر آن موضوع شناسها را در جامعه نداريم. آيا با اي

كار را مختل كرد؟ آيا مي توان به عنوان ثانوي ( به دليل اينكه نميشود كار را مختل كرد ) از نظر متخصصين 
 بهره گرفت؟ 

 * * براي اينكه كار مسلمين تعطيل و مختل نشود بله. 
 *پس خود اين عمل عنوان ثانوي است. 

مصالح بود. از برادرمان مي خواهيم كه توضيح بيشتري  *حاال ميرسيم به پرسش بعد كه در موضوع مالحظه
 پيرامون پرسش بدهند. 

* برادر نهاونديان : اين پرسش ما را به يك سري مصلحت سنجي هاي خود مسئولين مي رساندكه اين عده 
ئول مسئول همان اداره راهنمايي و رانندگي مسئول اداره پست و تلگراف مس "ولي فقيه نيستند. مثال "لزوما

شهرداري مسئول وزارت بازرگاني و غيرهم. اين مسئول يك سري مصلحت سنجي هائي ميكند و بر اساس اين 
استدالل ( من باب عنوان ثانوي) هر چه او مي گويد درست است و بايد به نظرات او عمل كرد و اتباع نمود 

 سواالتي كه در اين باره وجود دارد مطرح ميكنم. 
ستند آمار و اطالعات را كه الزمه سرپرستي و اداره جامعه توسط دولت است در اختيار آيا مردم موظف ه -١

 دولت بگذارند؟ 
ولي فقيه هم نيستند ) اين حق و اختيار را دارند كه نه بر اساس نص شرعي  "آيا مسئولين (كه لزوما -٢

ند؟ به عنوان مثال يك بلكه بر اساس تحليل اقتصادي كه خالف شرع در آن نمي بينند مصلحت سنجي كن
مسئول در تحليل اقتصادي خود به اين نتيجه ميرسد كه با توجه به پيش بيني فروش نفت آينده خطرناكي در 

سال آينده منتظر جامعه ما خواهد بود. حتي صرف نظر از سلطه كفار و با اين فرض كه خريداران نفت ما  ٢٠
با تمام شدن ذخائر نفتي مملكت هم از بين خواهد رفت.  همگي دولتهاي اسالمي باشند با وجود اين باز هم

الزمه پيشگيري از اين خطر اينست كه توليدات ديگر در بخشهاي كشاورزي و صنعت تشويق شود وباز الزمه 
باال بردن سطح توليد صنعت و كشاورزي افزايش نيروي انساني در اين بخشها مي باشد. اما چون نيروي انساني 
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گرفته الزم مي بيند انواع و اقسام محذورات براي ايجاد  "با توجه به آمارهايي كه قبال محدود است دولت

دولت ميبيند كه بر اساس تحليل  "فروشگاهها و بطور كلي شاغل شدن در بخش خدمات بوجود بياورد. مثال
ن فروشي باز اقصادي اين مصلحت (نص شرعي هم بر آن نيست ) وجود دارد كه ا ز اين به بعد كسي مغازه آه

نكنند بلكه توصيه دولت اينست كه بجاي آهن فروشي آهنگري بوجود بيايد و البته با انواع واقسام محذورات و 
ايجاد موانع از باز شدن فروشگاههاي آهن جلوگيري ميكند. سوال اين است كه آيا دولت حق دارد بر اساس اين 

اسي است (وخالف شرعي هم در آن ديده نميشود) و مصلحت سنجي ها كه بر آمده از تحليل اقتصادي كارشن
 بر اساس نصوص شرعي هم نيست اين موانع و محذورات و تشويقات را ايجاد كند؟ 

آيا پس از اينكه دولت اوامري (براساس اين مصلحت سنجي ها گفته شد) صادر كرد مردم بايد تبعيت  -٣
 امر اشكالي ندارد؟ كنند؟ يا اينكه پيدا كردن راه فرار از انجام اين او

*برادر امين: من ميخواهم موضوع را در كليت خويش مطرح كنم. سئوالي را كه ايشان مطرح كردند 
ما وقتي كه به تاريخ پيشرفت و  "حدود اختيارات حكومت "و  "مالكيت در نظام اسالم"برميگردد به دو موضوع 

پاي پيشرفت جوامع به سمت پيچيدگي بيشتر و تكامل جوامع بشري نگاه ميكنيم مالحظه ميكنيم كه پا به 
همراه با گستردگي نظام و روابط اجتماعي اختيارات و مسئوليتهاي حكومت هم بيشتر ميشود. به عنوان مثال 

نفر) و چند مرغ و خروس و گاو و گوسفند  ٦٠يا  ٥٠اگر يك روستاي ساده را در نظر بگيريم كه چند خانوار (
در اين روستا تابلوي راهنمائي و رانندگي و چراغ راهنمائي نصب كنيم با اين استدالل در آن زندگي ميكنند اگر 

كه اگر هفته اي يكبار يك وانت از اين ده رد ميشود پشت چراغ قرمز باستد اين نشان ميدهد كه ما نتوانسته 
ده پس از تكامل و ايم تشخيص بدهيم بايد در چه حد از تكامل در اين روستا مداخله كرديم. اما اگر همين 

ضرورت دارد كه همان تابلو و چراغ راهنمايي را در اين  "رشد روابط بصورت ورامين و يا شهريار در بيايد احيانا
در قرن نوزدهم و هيجدهم تصور ميشد  "محل نصب كنيم. د رموضوع حكومت هم اين مسئله وجود دارد. مثال

ه فقط بايد سرپرستي و دفاع بكند و. .... بنابراين حاال كه كه حكومت فقط بايد مبتني بر رفاه باشد يا اينك
درجامعه ما نظام جمهوري اسالمي برقرار شده و بهر حال جامعه سرپيچي خود را گذرانده است حكومت ناچار 
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به مداخالت بيشتري است به آمار احتياج دارد به محاسبه احتياج دارد و. ...اما بايد مشخص كرد كه شكل 

مداخالت چگونه است و حكومت با توجه به پيچيدگيهاي اجتماعي تا چه اندازه مجاز به دخالت  وميزان اين
 ميباشد؟ 

*حجت االسالم حسيني شيرازي: بحضور آقايان عرض كنم كه همانطور كه د رهفته قبل گفتيم اگر مطالب 
ند پاسخ را بگونه اي بصورت سياسي مطرح بشود و برخورد سياسي با مطالب بشود. حتي يك طلبه هم ميتوا

مطرح كند كه فقط راه ورود و خروج به بحث را براي خود باز بگذارد ! بلكه بايد با صراحت كار تحقيقي انجام 
شود و مطلب به روشني و وضوح مطرح شود. همانطور كه در حوزه رسم است كه در مباحث گر چه هم استاد و 

نماز توسل هستند ولي گاه شاگرد در نقش يك نفر مادي هم شاگرد هر دو مقيد به مستحبات و نماز شب و 
پرسش مي كند و جسورانه با استاد بحث مي كند. حاال من با اجازه خودتان اشكالتان را به لسان اهل حوزه 
برميگردانم. آنچه را كه من از بيان آقايان فهميدم اينستكه اين قوانيني كه بر اساس شرع مطرح است در حد 

سال كارائي دارد. فرض كنيد كه مولي الموحدين اگر توانست در كوفه عدل را  ١٤٠٠علق به همان ابزار مت
برقرار و دفاع را تامين كند (به حدي كه حتي يك فقير هم در تمام كوفه پيدا نمي شده است بحسب اقوالي كه 

با توجه به رشد صنعت و  نقل شده است ) براي آن موقع و در سطح ابزار آن زمان ممكن بوده است. اما آيا حاال
در صنعت هم اكنون با سيليكا نشيپس كار ميكنند كه رشد تكنيكي آن بسيار بيشتر از  "تكنيك (مثال

ميتوانيد يك كامپيوتر عظيم را به اندازه يك  "الكتريسيته است و با سيليس و بردار نور كار ميكند و يا مثال
شما ميخواهيد اين صنايع را ناديده بگيريد؟ آيا ميخواهيد جعبه سيگار مبدل كند )ميخواهيد چه كنيد؟ آيا 

آن موقع كه ما تازه به قم آمده بوديم شايد از اولين كساني بوديم كه در  "رشد نياز مردم را ناديده بگيريد؟ مثال
حجره خودمان پنكه داشتيم ولي حاال اگر بخواهيم فقر را تعريف كنيم بايد بگوئيم فقيركسي است كه كولر 

دارد. در حاليكه در آن زمان كسي كه پنكه داشت زندگي مرفهي داشت. و همچنين در ديگر موارد قبل از ن
اينكه چراغ نفت سوز عالءالدين به بازار بيايد مردم منقل را آتش ميكردند و دور آن مي نشستند براي مردم 

شيشه بكار رفته و با شعله آبي هم چراغي به بازار آمده كه در ساختمان آن  "عجيب بود كه گفته ميشد اخيرا
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ميسوزد خاصه اينكه بوهم ندارد و هوا را خراب نمي كند ! درحاليكه ديگر امروزه مردم بخاريهائي را مي پسندند 
كه دود از طريق لوله به بيرون اتاق منتقل ميكند و معتقدند كه گاز عالءالدين براي انسان خطرناك است. آيا 

 نياز را در نظر نگيريد؟شما مي خواهيد اين رشد 
در مورد صنايع مولد اين دستگاهها هم به همين نحو استدالل مي شود. اين صنايع هم در حال رشد هستند 
محاسباتي كه تا قبل از اين با چرتكه انجام ميگرفت امروزه با برنامه و مدل و توسط دستگاههاي كامپيوتر 

با يكديگر ندارند؟ و آيا رشد در اين امر قابل چشم پوشي است؟ صورت ميگيرد. آيا اين دو نحو محاسبه تفاوتي 
آيا شما آن روابطي را كه تنظيم كننده آن جامعه و آن مردم است ميخواهيد اساس برقراري نظم و تعادل در 
جامعه امروزي قرار بدهيد؟ اين معنايش قيام در برابر تكنيك است معنايش عدم پذيرش رشد نيازهاي مردم 

ايش اين است كه شما قائل به تكامل براي رشد بشر نيستيد و اين چيزي است كه قابل پياده شدن است. معن
نيست واگر هم پياده بشود وام نخواهد داشت. و فرمايش حضرتعالي بازگشت به اين مطلب ميكرد و منظور شما 

 از پرسش همين بود كه عرض كردم. 
بود نظر من فقط درمورد مداخله حوزه حكومت بود. آيا اينكه * برادر امين: البته من منظورم به اين شكل ن

جامعه هر چه پيچيده تر ونيزهايش هر چه گسترده تر ميشود و همانطور كه شما هم اشاره فرموديد صنايع از 
درجات باالتر و از كيفيت پيچيده تري برخودار ميشوند و نظامات شهري هم متحول و متكامل ميشوند آيا نوع 

 حكومت هم دگرگون ميشود و توسعه پيدا ميكند؟ مداخالت 
*حجت االسالم حسيني شيرازي: يعني آيا روابط ومناسبات انساني هم بايد از روابط و قوانين رشد تبعيت 
كند؟ اگر نخواهيم بگوئيم از قوانين تكامل ابزار كه ديگران ميگويند !! و بالطبع وقتي مناسبات انسان تابع قوانين 

هم تابع قوانين  "دولت"از اين مناسبات انساني يعني مناسبات مديريتي و يا به عبارت ديگر  رشد شد بخشي
 رشد خواهد بود؟ اين سوال برادرمان آقاي امين است. 

عرض كنم كه تحليلي در جامعه راه افتاده است كه بر مبناي آن تصور ميشود اسالم چيزي است شبيه به 
ود يعني همان مطلبي كه ميگويد بايد به طبيعت روي آورد و از تكنيك آنچه كه نسبت به گاندي داده ميش
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اينكه اگر اين پارچ آب  "اين نحوه تحليل در جامعه رسم شده و زياد هم مطرح ميشود. مثال "دست كشيد اخيرا

نات هم ساده باشد و آنرا به اين شكل تزئين نكرده باشند بهتر است. يعني اينكه آب اين پارچ آب بدون اين تزئي
ميتوانست كارآئي الزم را براي بشر داشته باشد. پس اين تحليل زندگي لوكس و تنوع گرا را غلط ميداند 
استدالالتي هم بر اين تحليل دارند و ميگويند كه زندگي انسان هر چه طبيعي تر باشد بهتر است. بايد ضرورتها 

لكه تعريف ضرورت را در اين مي دانند كه را برطرف كرد (و تعريف ضرورت را هم رشد رفاه نمي گيرند ب
ارگانيزم انسان دوام پيدا كند. ) شرافت و كمال انسانيت را هم بقدر عفاف و كفاف اشباع مي كنيم. خالء مسائل 

با مناجات پر ميكنيم ويا با ارزشهاي ديگري كه در اسالم مطرح است. استدالل ديگر اين عده  "روحي را فرضا
ان به سمت تنوع گرايي حركت كرد ارزشها در نزد اوعوض ميشود و چيزهاي ديگري در اين است كه اگر انس

مسرف ميشود مترف ميشود جامعه  "نزد او ارزشمند ميشود كه آن چيزها در اسالم ارزشمند نيست. مثال
اي دلخوش به اين عالم ميشود. به عبارت ديگر زهدي شبيه به زهد متصوفه پيدا ميكند و زهد بودايي را بر

جامعه مي پيچيد. من اين نحوه تحليل را بعد از پيروزي انقالب هم زياد در گفته ها و نوشته ها ديده و شنيده 
ام. حاال نميدانم آيا گويندگان اين قبيل حرفها متوجه هستند كه با اين حرف چه خطي را تاييد ميكنند و آب 

مللي كه گاهي افرادي از ايران در آن شركت كرده به آسياب چه كساني ميريزند يا خير؟ حتي در مجامع بين ال
اسالم دين ساده زيسن است و  "و سخنراني مي كنند درسخنرانيهاشان اين مسئله بچشم ميخورد كه مثال

 پرهيز از اسراف را دستور داده است. 
 حرف ديگري هم وجود دارد كه برعكس نظر اول است و آن اينست كه شما تنوع طلبي را تحريك كنيد

رشد تكنولوژي و تمدن انساني فقط باين  "رشد خود بخود در اثر تحريك تنوع طلبي بوجود خواهد آمد. اساسا
 وسيله رشد ميكند. 

حرف سوم باشد نه مخلوطي از دو حرف ديگر وجود دارد. تحليل  "عرض ميكنم كه حرف سومي كه واقعا
گاههائي كه بتوان آن را يك نفره اداره كرد بهتر اول اين بود كه بايد بطرف كارگاههاي دستي برويم حتي كار

است از كارگاههايي كه دونفره و با كمك شاگرد اداره ميشود. كمال انسان هم به چيز ديگري است كه آن چيز 
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بايد در انسان زنده شود. انسان بايد به اندازه يكسال مالي اش قوت بدست بياورد كه او را سير بكند (البته 

او را از ويتامين ها و. .. غني كند ) و به عبارتي نان بخور و نميري به  "نه سيري اي كه فرضاسيرشدني عادي 
برادرش يا كس ديگري و يا حتي دشمنش مريض شد و اين نان را هم براي  "دستش برسد. و اگر احتماال

تحليل اول خوردن نداشت انسان بايد نان خودش را نصف كند و به دشمنش هم بدهد. كسي كه بر مبناي 
 سخن ميگويد اين عمل زشت را شرافت و كمال انساني حساب ميكند. 

نظريه دومي اين بود كه تمدن بشري را بايد با تكيه بر رشد تكنيك اقتصادي و بر اساس افزايش مصرف و 
 تنوع طلبي رشد دهيم. 

. گرچه ما رفتن به نظريه سومي كه قصد طرح آن را داريم اينست كه رشد بدون اين حرص هم ميسر است
سمت زندگي طبيعي را مطلوب اسالم نمي دانيم (ودالئل آنهم بسيار زياد و مفصل است ) و رشد تكنيك (در 

اسالمي دانسته و هيچ توقفي را هم نمي پذيريم ولي معتقديم  "حدي فراتر از كاركردن با سيليس ها) را كامال
ط اسالمي و انساني باشد. شكل متعادل رشد را بر اساس كه شكل متعادل حركت اين رشد بايد مبتني بر رواب

رشد را در رابطه با حرص بشناسيم نكته ظريفي را كه در همينجا  "مناسبات اسالمي ميدانيم نه اينكه دقيقا
ساده تر است. آنهائي كه آشنايي زيادي با اسالم  "بايد تذكر بدهم اين است كه پذيرفتن تحليل اول ظاهرا

ل دوم را با استدالل اينكه اسالم رفاه طلب و تنعم گراست نمي پذيرند تحليل اول را ساده تر ندارند و تحلي
با اسالم  "ميپذيرند. ولي مطلب ا ينست كه اگر ميگفتيم زندگي آمريكايي مطلوب است اين حرف قطعا

سالم سازگار نيست. اين نوع زندگي هم با ا "سازگاري ندارد. كما اينكه اگر بگوييم زندگي متمركز روسي قطعا
تمام جوهره حرف ما در اقتصاد درهمين جا ست كه عرض ميكنم. رشد تكنيك حاصل ميشود ولي نه فقط از 
راه تمركز و نه از طريق تكيه بر مصرف و تنوع طلبي و آنچه از رشد كه از راه تكيه بر تمركز و حرص فراهم مي 

ك جمله مشكل تمدن و رشد اروپايي را عرض ميكنم و نمي تواند دوام داشته باشد. من بصورت ي "شود قطعا
كه در جوهره اقتصاد اروپا نهفته است دريافت  "تورم"ميگذرم. مشكل اصلي آن رشد را مي توان در وجود 

وجود تورم در اقتصاد اروپايي شاهدي است بر اينكه رشد مطلوب در روپا مطرود است. حاال اگر بهرطريق 
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اهي ركورد بجايش بگذاريد گاهي اعتبارات را در توليد وارد كنيد و گاهي در مصرف بخواهيد آن را بپوشانيد گ

همان  "و. ... ولي ماهيت تورم را از جوهره اقتصادي اروپا نمي توان بيرون كشيد ومخفي كرد. و اين دقيقا
ند كرد. و خصلت تنازعي است كه در حرص وجود دارد. در نفر حريص در كنار هم مسلم با يكديگر دعوا خواه

تنازع در خويش را پرورش ميدهد و لو اينكه تنازع در شكل  "دستگاهي كه مبتني بر حرص باشد قطعا
 نارضايتي حاصل از كم شدن قدرت خريد وانتقال قدرت خريدبه جاي ديگر ظاهر شود. 

ا نياز را با هنر در اين نيست كه شما تكنيك را متمركز كنيد. قدرت خريد را متمركز كنيد ويا اينكه ارض
ارضاء هوي عوض كنيد. بلكه هنر آنست كه رشد متداوم تاريخي تكنيك را بپذيريم و ايجاد كنيم منتهي نه از 
طريق تمركز بلكه از طريق انسجام تعريفي را كه براي انسجام داريم اينست كه رشد در جامعه بطور هماهنگ 

را هم مي كشند. آن هماهنگي كه بوسيله تشكيالت  قوانين تمركز "صورت بگيرد. كه البته اين تعريف اصوال
خاص و ابزار خاص حاصل ميشود غير از هماهنگي اي است كه ميدان را براي جمع باز ميكند. اين بحث مربوط 
است به بحث نيروي كار و رابطه آن با درآمدي كه منظور است. يعني فرض كنيد كه قلم يا استكاني كه درست 

بايد يك  "ا بتوانيد تكنيك نيروي كار و يا رابطه بين ايندو را حذف كنيد. حتماميشود محال است كه شم
مديريتي باشد تا بتواند پس انداز جامعه را بعنوان سرمايه بكار بگيرد. چه در دست دولت باشد چه در دست 

نفر را هم ميخواهد كارخانه دار. يكنفر را هم ميخواهدكه اين جنس را با استفاده از آن امكان اجتماعي بسازد يك
كه تكنيك كار را كشف كند. پس قلم منهاي تكنيك منهاي نيروي كارو منهاي نيروي رابطه اجتماعي بين 
ايندو (از طريق اقتصادي) محال است كه بشكل قلم دربيايد. حاال آن طريق اقتصادي را دولت ميخواهد در 

 دست بگيرد ميخواهد مردم. (تفاوتي ندارد) 
سطح در آمد كارگر بايد باندازه اي باشد كه از متوسط هزينه زندگي اجتماعي باالتر قرار  اين مسئله كه

بگيرد نه پايين تر اين مسئله را سوسياليستهاي جامعه گرا (چه درشكل ماركسيست و چه در شكل تعاوني و 
ن تا كنون راه حلي جامعه گراها مطرح كرده اند. ولي بنظر م "چه در شكلهاي ديگر ) مطرح كرده اند. اصوال

آنچه را كه در تورم  "براي اين مسئله ارائه نشده است. راه حلي كه كامل و تمام باشد. علت اين است كه دقيقا
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آنطرف مي بينيم در ركورد اين طرف هم مالحظه ميكنيم. آيا شما مي توانيد بگوئيد كه نيروي كاري كه 

ت كه در زير پوشش سرمايه داري قرارگرفته است. دردست دنياي كمونيزم است كمتر از نيروي كاري اس
اينطور نيست. هم بر حسب آماري كه خودشان ادعا كرده اند و هم با مالحظه جغرافياي اقتصادي جهان درمي 

فرق  "يابيم كه همان امكانات طبيعي كه در اختيار آنطرف است دراختيار اينطرف هم قرار گرفته است نهايتا
امريكا از كويت و يا ايران يا عربستان و. .... بايد نفت را بخرد اما روسيه اين كار را نمي ايندو در اين است كه 

كند. نفتشان را به مركز ميبرد و درباره اش تصميم ميگيرد و افراد آن مناطق را وارد ميكند تا با اقتصاد 
هايي دارد كه روسيه ندارد. معيشتي كار خودشان ونان خودشان را توليد كنند. عالوه بر اين آمريكا هزينه 

آمريكا مجبور است در آفريقا آدم بكشد ! اين آدم كشي هزينه دارد ! بايد عده اي از گرسنگي بميرند كنترل اين 
عده هزينه دارد (البته اين مدل صد در صد غلط است ولي ما از ديد خودشان تحليل ميكنيم نه از يك ديد 

مل هزينه هاي هنگفت بشود از نظر نظامي هم همچنين. منظورم اينستكه انساني) از نظرتبليغاتي هم بايد متح
اگر از معادن استخراج دارند بايد هزينه هائي را هم صرف بكند. ولي روسيه اين هزينه ها را ندارد. عده اي را 

بكنند. چون  وادار كرده تا كار بكنند نان خودشان را خودشان در بياورند با ابزار ساده و اقتصاد معيشتي زندگي
 "ابزارشان تكنيكي نيست هزينه هاي تكنيك را دربر ندارد. معادني را هم كه در كنار دستشان است گوئي اصال 

ندارند و متعلق به آنها نيست ! واين حزب است كه درباره اين معادن تصميم ميگيرد. پس از يكطرف هم معدن 
يه قرار دارد و از طرف ديگر هزينه هاي تبليغاتي ديگر و هم نيروي انساني بطور زياد در اختيار مركزيت روس

ندارد. (ممكن است شما تاكيد كنيد بر هزينه هاي تبليغاتي حزب روسيه ولي اگر دقت كنيد همين هزينه هاي 
تبليغاتي در آمريكا بصورت ديگري بسيار زيادتر وجود دارد. )اما با وجود اين شما مالحظه ميكنيد كه غير از 

روسيه در ساير بخشها به آمريكا محتاج است. به گندم به كامپيوتر و. ... محتاج است. اگر دقت  بخش دفاعي
كنيد كاشف به عمل خواهد آمد كه اين احتياج حكايت از يك ركود نسبي نسبت به رشد سرمايه داري مي كند 

 كه البته خوداين رشد هم شكستني است ودوام نخواهد داشت. 
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ن راه حلي كه جامعه گراها ارائه داده اند راه حل نيست و آنها كه معتقدند به اصالت غرض ما اين است كه آ

فرد هستند آنها هم به مشكالت بسيار دچار شده اند. اينبار ما ديگر سعي نكنيم كه يكي از اين دو نظريه را 
 شود!  اسالميزه كنيم ! به نام اينكه روابط و مناسبات اسالمي بايد پس از رشد تكنيك متحول

من كليات فلسفي نظريه سوم را به طور خالصه عرض ميكنم و بعد مي پردازيم به تشريح آن. اگر گفتيم كه 
سير مادي جهان به سوي نقطه اي خاص است و قوانين حاكم بر اين نقطه خاص بر تمام رشد حاكم است در 

هست  "شد. پس رشد در تكنيك حتماآنصورت تنها رشدي ميتواندصحيح باشد كه بتواند با آن حركت سزگار با
ولي رشد سازگار نتيجه اين حرف اينست كه رشد سازگار با احكام ميتواند با آن حركت كلي سازگار باشد. رشد 
سازگار با حركت يعني حاكميت روابط انساني بر تكنيك آنهم روابط انساني اي كه متخذ از وحي باشد. پس 

انين وحي چگونه مي تواند رشد تكنيك را ارائه بدهد؟ پس ما رشد را بايد به دنبال اين مطلب باشيم كه قو
ميپذيريم و الزم هم ميدانيم اما پيوسته ميگوئيم كه اين رشد بر يك مبنائي قرار دارد كه اين مبنا را بايد پيدا 

  "رشدتابع روابط انساني اي كه از وحي متخذ باشد رشد پوياست.  "كرد و اين مبنا همين مطلب است : 
حاال عرض ميكنم كه قوانين و احكام رساله را كه ميخواهيم همان قوانيني است كه از وحي گرفته شده 
است اما ما بايد ببينيم كه اين احكام وقوانين در توزيع ثروت چگونه عمل مي كند و رشد را چگونه تضمين مي 

ن حد كه بدانيد مطلب به كجا برميگردد. نمايد البته مطلبي را كه مطرح كردم بصورت اشاره و مجمل بود تا اي
گاهي ميشود از مطلب بطور سرسري گذشت ولي اين گونه مسائل را بايد در جزئياتش هم بررسي كرد. بهر 

به آنجا برميگردد كه آيا قوانين انساني بايد توابع قوانين تكنيك باشد و يا اينكه قوانين  "حالت مطلب دقيقا
نساني متخذ از وحي مي باشد و همين قوانين تكنيك است كه رشد و پويائي آن تكنيك در تبعيت از قوانين ا

 تضمين شده است؟ 
پس بنابراين ما نظريه اول را كه مبتني بر عدم پذيرش رشد بود قبول نداريم. نظريه دومي هم كه ميگويد 

ست كه تبعيت از احكام رشد مطلوب است ولي رشد آمريكائي و اروپائي مقبول ما نيست. بلكه رشد مقبول آن ا
كند و لهذا پاسخ برادرمان كه پرسيدند آيا احكام و منجمله مناسبات حكومتي تغيير ميكند يا خير؟ اينست كه 
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نه تغيير نميكند ولي اين عدم تغييير به معناي قبول توقف و در جا زدن نيست بلكه بايد مبناي رشد را 

 ين نمود و فقط تبعيت رشد از احكام را پذيرفت. مشخص كرد و چگونگي اين مبنا را در روابط تعي
من سوالي را از جناب آقاي امين مي پرسم. ميدانيم كه دستگاههاي تحقيقي با يكديگر رابطه دارند. به اين 
معني كه اگر دستگاههاي تحقيقاتي جهان را (دستگاه تحقيقاتي و اطالعاتي علمي نه سازمانهاي جاسوسي) 

با برنامه ريزي حركت ميكنند.  "اين دستگاهها با يكديگر ارتباط دارند ثانيا "كه اوال مالحظه كنيم مي بينيم
بصورت فردي و جدا عمل نمي كنند. يعني اينطورنيست كه من كاشف درگوشه اي بنشينم و بطور  "ثالثا

رد ولي االن زكرياي رازي تنهائي آزمايش ميكرد و الكل بدست آو "اينطور بود مثال "تنهائي كشف كنم. سابقا
درباره نور و آنهم در يك بخش آن كه  "من بايد در يك بخش تحقيقاتي با چهار نفر مشغول آزمايش شوم مثال

در مورد شناسائي يكهزارم فوتون تحقيق ميكند. عده اي بايد در اين مورد كار كنند و پس از اينكه اطالعاتي 
 ..... بدست آوردند به گروه ديگر و شخص ديگري ارجاع بدهند.

............... انجام بگيرد و برنامه ريزي هم ميشود. حاال اينكه صحبت از برنامه ريزي ميشود جهت دار بودن 
علوم را اثبات مي كند. چندي پيش جناب آقاي نهاونديان يكي از كتابهاي دوستان را به من دادند كه مطالعه 

طلب اين كتاب نمي تواند با سيري كه براي كنم. من كتاب را يك مرور سطحي كردم و حدس زدم كه م
اطالعات بشر درست كرده بي ارتباط باشد. مقداري كه دقت كرديم مالحظه كردم كه بله درست همينطور 
است. يعني اينكه آن آقايان متفكريني كه عده دار اين اداره سازمان اطالعات بشر هستند ناچارند كه براي ادامه 

پيشگيري كنند. براي پيشگيري از اين بحرانها هم براي يكي سكس درست مي كنند و كار خود از بروز بحرانها 
براي ديگري كه باصطالح پروفسور است برنامه تحقيقي اي مي گذارند كه شما برويد پيرامون اين مطلب 

 اين چيز خاص مورد نظر را بدست بياورد و "تحقيق كنيد. آقاي پروفسور هم تحقيق علمي مي كند تا صرفا
همين مطلب منظور نظر را نشر بدهد. بعد هم مقاله اي د رضديت با صنايع متمركز غول پيكر مي نويسد و 
متخصصين هم نوشته او را ميپسندند و راضي ميشوند كه بهر حال اينهم حرفي است و در اين زمينه دارند فكر 

يكي دوسال  "ت كه خود ما حدوداهمان چيزي اس "ميكنند. وقتي ما اين نكته را بررسي كرديم ديديم دقيقا
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پيش در اوان انقالب فرهنگي مطرح ميكرديم كه امكان ندارد علم يكباره از آسمان به صورت وحي پائين بيايد 
بلكه بشر داراي انگيزه است و بدنبال اينستكه پاسخ خود را بدست بياورد. بدنبال همين انگيزه و طرح پرسش 

ن سوال كردن و پاسخ گرفتن را سازماندهي كنيم اين محور سازمان است است كه جواب در مي آيد و اگر همي
كه سوال طرح ميكند. واين ممكن نيست كه ما در در همينجا بنشينيم و تصور كنيم كه مي توانيم از آنها بار 
(علمي) بكشيم چون بعضي از افراد مي آيند از روحانيون بزرگان و محترميني استفاده مي كنند كه فالن 

نشمند اينچنين گفته فالن كس چنان گفته اين طور نيست بلكه آن دارد از اين بهره ميگيردكه آنطوري دا
بنويسد كه من روحاني هم بروم بگويم نه آنكه من توانسته باشم از او استفاده كنم قضيه برعكس است. (البته 

 اين بحث در جاي خود بحث مفصلي هم هست ) 
بود مطرح كنم. بعد از اينكه روشن شد كه اطالعات بشر بصورت يك سازمان برميگردم به سوالي كه قرار 

بسيار پيچيده حركت مي كند من نقض آن را سوال مي كنم و عرض ميكنم كه آيا توليد در آزمايشگاه در 
مقياس بزرگ صورت ميگيرد يا نه در آموزشگاه فقط تكنيكهاي مطلب كشف ميشود؟ حتي در يك سازمان 

ك بخش كوچك آن يكنفر است به آخرين مرحله رسيد چند نفر ميشود و در مرحله مشاهده هم اطالعات هم ي
مربوط به يكفرد ميشود. البته آن چند نفر از جاهاي مختلف از ابعاد مختلف و از زاويه هاي مختلف آن را تست 

انها هستند كه آن كار مي كنند ولي آن كاري كه اينجا انجام ميگيرد توسط فرد انجام ميشود يعني تك تك انس
را انجام ميدهند. و كوره اي هم كه اينجا هست (فرض كنيد خيلي هم مدرن باشد و ) فوالد ذوب ميكند و 
تجزيه نور هم ميكند و مي گويد كه در آن چه چيزهائي وجود دارد. اين كوره اي هم كه اينجا هست كوره اي 

. سئوال اينست كه آيا آزمايشگاه (جايي كه محل تولد كوچك است و باندازه كوره ذوب آهن اصفهان هم نيست
و علم و آگاهي بشر است ) تجزيه است و بعد از طريق يك ارتباطاتي اين تجزيه تبديل به تركيب ميشود و 

 نتيجه اي ميدهد و منتجه اي دارد بنا تكنيك؟ يا در آنجا هم مقياس بزرگ است؟ 
د از طريق صرفه جويي در مقياس است يا از طريق تجزيه من عرضم اينست كه به اپتيمم رساندن اقتصا

است؟ اگر به اپتيمم رسانده از طريق صرفه جوئي در مقياس و از طريق تمركز باشد بنابراين همان حرفي كه در 
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اروپا رواج دارد درست در خواهد آمد در حاليكه نقض آنرا در دستگاههاي اقتصاديشان مشاهده مي كنيم ! اما 

اينست كه خير اينطور نيست اصل عمل در تجزيه صورت ميگيرد و منتجه برخاسته از اين تجزيه اگر پاسخ 
 هاست پس در اينصورت شما چگونه مي توانيد بگوئيد تكنيك در توليد قدرت تجزيه و تركيب ندارد؟ 

رضي را قرار آنوقت برميگرديم بر سر تركيب. شما مي دانيد كه در علم تئوري وارد شده يعني عالم ابتدا ف
ميدهد و براساس آن فرض دستور ميدهد يعني يك تقسيم بندي مي كند (عين برنامه ريزي كه شما در امور 
اقتصادي انجام ميدهيد منتهي مقداري پيچيده تر ) و دستور ميدهيد براي كار كردن تك تك افراد. آيا اين 

زبان قدرت ارتباط طبيعي انسان است و جامعه به تصميم گيري را فقط بايد فرد انجام بدهد يا اينكه هنر يعني 
اين استوار است؟ يعني كاري كه اين آقاي دانشمند با موسسه تحقيقاتي آكادميكش دارد با آن موسسه آكاد 
ميك ديگري كه در ژاپن نشسته و آنكه در فرانسه نشسته چگونه تبادل اطالعات وجود دارد و چگونه نشريه 

تجزيه با منتجه  "آيا اين هماهنگي در سطح پائين تر نمي تواند انجام بگيرد؟ و نهايتاعلمي مورد استفاده دارد 
 ي تكنيك برتر سازگارتر است يا تركيب؟ 

ما ميگوئيم صنعت رشد بكند تكنيك رشد بكند ولي از آن طريقي كه آقايان مي گويند و پيشنهاد مي كنند 
كنيم و مي گوئيم مدلهاي تنظيمي براي رشد صنعت و بلكه ما خود براي اين رشد مدل خاصي را عرضه مي 

تكنيك بايد متناسب با روابط انساني اي باشد كه سازگار با فطرت انسان است در طول تاريخ. (حاال جاي اين 
بحث نيست كه چگونه مي توان اين مدل سازي را انجام داد و بايد در آينده دوباره بررسي شود. ) شما بر اساس 

متبالبه اي داريد و فرد امتبالبه اي ديگر و ما در صورتيكه روابط خود را تابع اين احكام كنيم. احكام امروز 
همين احكام رشد ما را تنظيم مي كند آنچه از ناهماهنگي در تكنيك غرب مالحظه ميكنيد يعني مي بينيد كه 

هم در تورم سهيم  تكنيك در خدمت عموم نيست و رشد تكنيك رشدي يك بعدي است ( و لذا خود تكنيك
است ) اين نقص ناشي از ذات تكنيك نيست بلكه اين نقص ناشي از نحوه برخورد غرب با تكنيك است اين 

 چگونه برخورد كردن با تكنيك
 است بايد دگرگون شود. 
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بهر حال من سوال را خالصله مي كنم و عرض مي كنم آيا بنظر حضرتعالي جزيه صنايع و تكنولوژي و رابطه 

ر دادن آنها بوسيله همان ربط طبيعي يعني هنر در جميع شئون خود اعم از گفتن و نوشتن و. ... بهتر است قرا
 يا تصميمگيري را بدست عده اي خاص سپردن؟ 

سوال حضرتعالي را بازگو ميكنم كه  "*برادر امين : با توجه به آن مقدر بحثي كه فرموديد من مجددا
ه ام يا نه؟ سوال اينست : آيا در شرايط واحدهاي صنعتي كوچك و واحدهاي بفرمائيد آيا درست برداشت كرد

تحقيقاتي كوچك بهتر مي توان به يافته هاي جديد تر و به تكامل صنعتي و علمي رسيد يا در تمركز بيشتر 
ده اين واحدها (چه بصورت صنعتي و چه به صورت تحقيقاتي ) مي توانيم به تكامل بيشتر يافته هاي علمي رسي

 و رشد كنيم؟ 
 *حجت االسالم حسيني شيرازي: بله اما نه ساده تر چرا كه ساده و كوچك دو مفهوم متفاوت دارد. 

برادر امين: عرض كنم اين سوالي كه عنوان فرموديد در حال حاضر سوال مطرحي است براي بشريت و در 
 متفاوت در دنيا وجود دارد :  "حال حاضر دو فلسفه كامال

اينكه سازمانهاي بزرگ وقتي كه از يك حدخاص ميگذرد دچار اينرسي مي شوند و در حركت خود )يكي ١
درجا ميزنند. يعني سازمان هنگاميكه به درجه اي از رشد ميرسد كه به اصطالح باالتر از حد اپتيمم باشد 

ر ازاين مقدار (حتي سازمانهاي صنعتي خيلي بزرگ در امريكا و غرب) خود احساس ميكنند كه نبايد بيشت
بزرگ شوند چه بصورت سوسياليسم و جامعه گرا باشد و چه خود آن واحد به اندازه اي رشد كند كه جامعه را 
در برگيرد. پس هر سازمان از يك حد خاصي كه گذشت دچار اينرسي و بي حركتي و درجا زدن ميشود. از اين 

دستيابي پيدا كند و رشد بيشتري در تكنولوژي زمان به بعد است كه حتي اگر به يافته هاي علمي بيشتري 
سازمان حاصل شود بصرفه و صالح نيست. ممكن است كه اين سازمان به سمت اتوماسيون بيشتر و استخدام 
بقول آن نويسنده برده هاي رباط (برده هاي صنعتي ) بيشتر برود و همه چيز را در تكنيك پياده كند اما اين 

و صالح بيشتري هم داشته باشد. يعني واحد توليد را بالضروره ارزانتر و با كيفيت دليل بر آن نيست كه صرفه 
 بهتر براي بشر تهيه نمي كند اما نحوه توليد پيچيده تر است. 
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 ")فلسفه ديگر مي گويد خير بطور كلي ما اگر به سمت اتوماسيون پيچيدگي و تكنيك بيشتر ميرويم صرفا٢

هرفي براي توليد  "كه حضرتعالي هم اشاره فرموديد ) هيچ هدفي نداريم اصالبه اين خاطر است كه (همانطور 
نداريم بلكه رشد را في نفسه امري اصيل تلقي كرده ايم يعني تصور كرده ايم كه اگر يك دستگاه توليدي را كه 

وي آن كار ده نفر بر روي آن اشتغال به كار دارند متحول به دستگاهي كنيم كه پنج نفر و حتي يك نفر بر ر
اين  "كنند و همان توليد را بدست بدهند اين خود دليل رشد است و چون رشد را به اين معني گرفته اند نهايتا

) امكانات و مقتضيات يك "روش بحرانهائي براي بشر ايجاد كرده است يعني عده اي بدون در نظر گرفتن (دقيقا
ه اند. از يك طرف نيروي كار بيش از اندازه دارند و از جامعه اين رشد را في حد ذاته دنبال كرده و پي گرفت

طرف ديگر سوخت ندارد. اما براي اينكه آن تكنولوژي پيچيده را جواب بدهند به دنبال سوختهائي رفته اند كه 
در نهايت تكليفش براي بشر مبهم است مثل سوخت اتمي و غيره و ذلك كه هنوز برنامه مشخصي براي 

 ولي بهر حال ناچار بودند بطرف تكنولوژي و رشد پيچيده تر بروند.  فضوالتش وجود ندارد
بنابراين من به اين سوال مي توانم چنين پاسخ بدهم كه چون بشر (بشر راحت پيشرفته از لحاظ علمي در 
غرب و شرق ) تا اين مرحله هيچگونه فلسفه اي را براي معيار گذاري در مورد رشد تعيين نكرده بلكه رشد را 

ي حد ذاته امري اصيل تلقي كرده است و معتقد است كه بايد به همين شكل جلو رفت و همين باعث شده ف
كه غرب و شرق با اين مسائل كه اشاره فرموديد روبرو شوند يعني غرب را با مشكل نبود انرژي با مشكل نبود 

چنگ انداخته منابع تحت سوخت روبرو ساخته در نتيجه غرب هم بر كشورهاي خاورميانه آفريقا و غيره 
بكار بياندازند و مزدوران بيشتري را بكار بگيرد. در شرق هم براي اينكه  "االرضي آنها را غارت كرده تا مجددا

صرفه جوئي كنند مردم را از نظر معيشتي زير فشار ميگيرد وهر روز اختصاصات بيشتري از نظر تكنولوژي 
ولي از طرف ديگر به مسائل رفاهي كمتر توجه ميشود و مردم در تسليحاتي و اين قبيل موارد پيدا مي كند 

 همان حالتهاي ابتدائي رفاهي نگهداشته ميشوند. 
بطور كلي اين مشكالت به اين خاطر است كه بشر هنوز تعيين نكرده كه براي رشدي كه مخواهد بكندحد 

 اپتيممش چه هست و فلسفه حاكم براي بشريت چه مي باشد؟ 
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م حسني شيرازي: من از شما يك سوال دارم كه آيا با وجود اينكه بگوئيم ما نمي توانيم پاسخ *حجت االسال

 بدهيم مي توانيم برنامه ريزي كنيم؟ * خير
 پاسخ داد و براي بدست آوردن پاسخ بايد تالش كرد  "*پس بايد حتما

ز اين متحيرها تبعيت كنيم كه دوم اينكه اين مطلب كه آنها به تحير رسدند براي مالك نيست در اينكه ا
اين گزيده ميشود ! همچنين ما نبايد بنشينيم كه آنها يك چيزي پيدا كنند وهللا به ما هم سهمي بدهند  "نوعا

 (البته آنها كه هللا ندارند للشيطان بايد باشد كه ما را دوباره اسير كنند و. ... ) 
معدن  "در معادن جستجو كنيم و بپذيريم كه فرضاحاال عرض مي كنم كه اگر ما نياييم نقطه اپتيمم را 

نفت به عنوان معدني كه بيش از چهار يا هشت هزار (يا هرچه) محصول از آن استخراج ميشود نباشد بلكه 
دارويي جهت استعمال بر روي جراحات بدن و يا براي بوجود  "بصورت معدني باشد كه از نفت به عنوان فرضا

شود يعني يك منبع بي ارزش را به يك معدن بزرگ رسانده است؟ خواهيد گفت آوردن آتشي بدبو استفاده 
 تكنيك. 

بنده طرف ديگر قضيه را مطرح مي كنم كه آيا شما ميتوانيد بگوئيد كه ساير موادي كه روي كره زمين است 
آيا (وبطور كلي ماده) چه در شكل خاك چه در شكل سنگ چه در شكل نبات و چه در اشكال مختلف ديگر 

اين موارد نمي توانند در آينده در تبديل به انرژي اساس قرار بگيرند؟ ميگوئيد نه نميتوانم بگويم نميشود شايد 
 هم بشود. 

آنرا (امكان علمي اش را) كه مي گوئيد االن هم بشر به اين مطلب  "بايد بشود "بنده عرض ميكنم كه 
كرد. همچنين اگر بشر تكنيك و قانون اينكار را بدست  رسيده است كه مي توان اين مواد را مبدل به انرژي

بياورد ميتواند اين تبديل را انجام بدهد. عالوه بر اين ضرورت ادامه حيات بشر ايجاب ميكند كه روزي به اين 
قانون دسترسي پيدا كند. ولي به يك شرط به اين شرط كه معدن در شكل طبيعي و ثروت در شكل اجتماعي 

نگيرد (حتي در شكل غربي و شرقي اش ). آنجا كه در شعار ميگويند اصالت با سرمايه نيست در  مبنا واصل قرار
واقع در آنجا هم اصالت را به سرمايه ميدهند. در برنامه ريي آنها كه نگاه ميكنيد بدستتان مي آيد كه اصالت با 
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گذاري چه اندازه نياز به سرمايه  سرمايه است يا نه؟ ! يعني براي توليد شيئ توجه مي كنند كه براي سرمايه

 است. 
بنده عرض مي كنم كه اگر معدن را و سرمايه را در شكل اجتماعيش اصل قرار ندهيم يعني نقطه اپتيمم 
بهره گيري از ماده را اصل قرار ندهيم بلكه نقطه اپتيمم روابط انساني را اصل قرار بدهيم آنگاه شما نقطه اپتيمم 

ت مي آوريد و تكنيكتان رشد خواهد كرد و بالعكس اگر شما انسان را تابع قوانين ماده روابط ماده را هم بدس
 كرديد اين انسان به اپتيمم خودش هم نخواهد رسيد و در اين مورد هم به بن بست برخورد خواهد كرد. 

يگرديم در من در همينجا سوال را مي بندم براي اينكه به نظر ميرسد به پاسخ مطلب اشاره شد. حاال برم
مورد فرمايش برادرمان جناب آقاي نهاونديان باپوزش از اينكه از وقت امروز خيلي گذشت بنابراين بصورت 

در صورتيكه مصلحت سنجي ها بر مبنائي باشد كه اجراي احكام را بدنبال داشته  "خالصه عرض ميكنم. طبيعتا
كار معين شده اين مصلحت معين شده و تخلف از باشد بنحوي كه شما بتوانيد بگوئيد اين نكته معين شده اين 

اين مصلحت تخلف از اجراي احكام است ديگر نمي توانيد بگوئيد كه اين مصلحت بر اساس تحليلهاي اقتصادي 
است چون مايه تحليلهاي اقتصادي شما چنين حجتي را براي شما تمام كرده است. بنابراين تنظيمات (اعم از 

از اختيارات دولت خواهد بود.  "زامي ) اگر به چنين اصلي بازگشت كند تمامااينكه ارشادي باشد يا ال
درتنظيمات ارشادي (نظير توزيع بودجه و نظير آن ) محقق و در موارد الزامي بايد به ضرورت و حرجي برخورد 

 كند يا ساير الزامات صريح الشرع باشد. 
شد عرض كنم كه الگوهاي مختلف اگر بر مبناي درباره سوال بعد كه توسط يكي ديگر از برادران مطرح 

واحد پي ريزي شد اين مبنا در سنجش الگوها مالك ميشود كه كدام الگو صحيح است و كدام غلط؟ و پاسخ 
سوال سوم كه جريان واليت تا چه مرزي است و تداخل امور چگونه است؟ آن جريان واليت بايد حتي در حد 

لحاظ قرار بگيرد. منتهي با فرق اينكه بايد روابط مديريت و تنظيمات شما هم  دربان اداره هم بيايد يعني مورد
آماده باشد. البته االن هم جهت حفظ نظم امور و براي اينكه در امور مسلمين اختالل پيش نيايد يك تنفيذ 
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يگيرد يك كلي ميشود و بر مردم هم الزم است كه اطاعت كنند ولي بايد بدانيد اين تنظيمي كه االن صورت م

 چيز اساسي نيست. 
بدست مي آيد كه برنامه ريزي از  "*برادر نهاونديان: چون بحث درباره اختيارات دولت بود پس اجماال

 وظايف واختيارات دولت است. 
*حجت االسالم حسيني شيرازي: برنامه ريزي در سطح تشخيص مصالح كلي اجتماعي نه اينكه دولت بتواند 

ما اينجور عمل كنيد و اينجور عمل نكنيد مگر اينكه ضرورت و حرجي اين امر و نهي را در كل امور بگويد ش
 ايجاب كند. اصل اينست كه دولت بايد كوشش كند جهت شناسائي تنظيمات و اين از اختيارات دولت است. 

 * برادر نهاونديان : يعني اگر دولت در اين مورد اقدام نكند مقصر است؟ 
يني شيرازي : بله اگر اقدام نكند مقصر است. البته دولت اسالمي جدا از ملت هم به * حجت االسالم حس

عرض كنم كه اگر وقت دولت به انجام اين كار نرسد وعده اي هم درتوانشان بود  "اين معني نيست. مثال
.. كم مي آيد  در جبهه ها كه بعضي اوقات نان گوني پالستيك و پنبه و. "بطوريكه مزاحم كار دولت نباشد. مثال

 "اگر حاكم گفت كه اين موارد مورد نياز است وظيفه است بر هركس كه هر چه بضاعت دارد كمك كند اما ابتدا
وظيفه نبوده كه هركس هر چه گوني در خانه دارد بياورد و به جبهه بفرستد بلكه تهيه اين مواد در ابتدا وظيفه 

 دولت است. 
الي همه ما را در طريق خودش استوار بدارد. خداوندهمه ما را بصير قرار اميدوارم كه خداوند انشاءاهللا تع

بدهد. خداوند متعال انشاءاهللا تعالي هر چه راكه نبي اكرم وعده فرموده عنايت بفرمايد. خداوند انشاءاهللا تعالي 
لمه غالب كند. فرج ولي اهللا اعظم را نزديك كند و با تشريف فرمائي ايشان كلمه حق را در سراسر جهان بر ك

خداوند انشاءاهللا تعالي همه مسلمين را حتي قبل از آمدن ولي عصر(ع) مويد بدارد باينكه حجت را درباره كلمه 
حق بر اهل ارض تمام كنند. خداوند انشاءاهللا تعالي طول عمر اين نايب عزيز رشيد ولي عصر امام خميني را 

را قوي و استوار بدارد. لشكر اسالم را قوي و استوار بدارد.  متصل به ظهور ولي عصر (ع) بفرمايد. لشكر اسالم
لشكر كفر را منهزم و متشتت قرار بدهد. سازمان كل جهاني بين الملل را متزلزل كند. خداوند انشاءاهللا تعالي 
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هر جا كه هستند ياران اسالم ياران امام خميني در هر لباس و در هر جا مويدشان بدارد و تمام حركات و 

نات ما را در ايام شبانه در طاعت خودش قرار بدهد. خداوند انشاءاهللا تعالي ما را مويد بدارد باينكه سخنان سك
 ما ناشي از هوي و غيرخدا نباشد. 

 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 
 

 ٦جلسه: 
 ي درسهاي استاد حجت االسالم حسيني شيراز

 شوراي برنامه ريزي ٢٠/٩/٦١در جلسه مورخ 
* برادر نهاونديان = من بطور اختصار سير مباحثي را كه چند جلسه اي در خدمت آقاي حسيني بوده ايم و 

روشن نشده رد نشوم و  "مطرح شده است عرض ميكنم. انشاء ا... بنا را بر اين ميگذاريم كه تا مطلبي كامال
ادران برعكس جلسات پائين ( كالسهاي دانش افزائي ) در هر قسمتي كه بحث و تقاضاي من اينست كه بر

اشكالي بنظرشان مي آيد مطرح كنند تا هنگاميكه از يك بحث و مطلب گذشتيم بعدها بتوانيم به آن استناد 
 يم.كنيم. عمده بحثهايي كه در اين جلسه مطرح شده است اين بوده است كه اگر ما بخواهيم برنامه ريزي كن

 (چيزي كه مورد اتفاق همگي ماست اينست كه ما ) مي خواهيم احكام الهي را پياده كنيم. 
اما در خود همين مطلب اين سوال پيش مي آيد كه احكام الهي چيست؟ چه احكامي الزم االحجرا است؟ و 

يم بر اساس كداميك از چه چيزهايي الزم االجرا نيست؟ ما سيستم سازي و برنامه ريزي كه قصد انجام آنرا دار
اين احكام انجام بدهيم؟ آيا ميتوانيم بر اساس بعضي احكام برنامه ريزي كنيم و بعضي ديگر را كنار بگذاريم؟ و 
از اين قبيل سواالت لذا به يك تقسيماتي در احكام رسيديم كه آيا همه احكامي كه قصد پياده كردن آنها را 

ر اين تقسيمبندي با احكام وضعي و تكليفي آشنا شديم كه خود احكامي داريم همگي يك مرز دارند يا نه؟ و د
تكليفي تقسيمبندي ديگر داشتند. احكام تعبدي و توصلي و. .. حاال پس از دو جلسه بحث و گفتگو نوشته 
مختصري فراهم شده كه از منابع موجود و در دسترس نظير كتابهاي آقاي صدر (دراسه في علم االصول ) و 

نايي با فقه و اصول فقه مرحوم مطهري تهيه شده است. مطلب ديگر اين بود كه بهر حال سمت گيري كتاب آش
 ما بسوي اجراي چه چيزي است؟ 
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ما بايد برنامه ريزي كنيم يا نه؟ و حاال  "بعد از اينكه از بحث هاي فوق گذشتيم مي رسيم به اينكه آيا اصال

ا شده است ما (بعنوان دولت ) با چه اندازه اختيار داريم؟ كه بعد وارد كه امر برنامه ريزي بازرگاني براي ما پيد
بشويم در امور بازرگاني. مقداري در اين زمينه صحبت شد كه وظيفه سرپرستي چيست؟ امتيازاتي كه در احكام 

اضا مي به حكومت اسالمي داده شده است ( بحث عنوان اوليه و ثانويه ) مطرح شد. كه من از برادر دماوندي تق
كنم بعد از اين نوشته اي كه تهيه كرده اند. مبحث واليت و سپس موضوع وظائف و اختيارات دولت را اضافه 

 كنند. 
در بحث وظائف و اختيارات دولت به مساله مصلحت سنجي هاي دولت رسيديم و اين سوال مطرح شد كه 

غييري كه در طول زمان در مصلحت ها بوجود اين مصلحت سنجي ها بايد بر چه اساسي باشد و آيا با توجه به ت
مي آيد آيا دولت بايد خود اين مصلحت ها را از احكام بگيرد يا از موضوعات؟ آيا همه احكام را بايد در 
نظربگيرد؟ كه مجموعه اين سواالت سوال اساسي و اصلي برنامه ريزي ما خواهد بود. يعني اگر ما ثابت كرديم 

و برنامه ريزي كند بايد بر چه اساسي و به چه شيوه برنامه ريزي بازرگاني خواهد  كه دولت بايد مصلحت سنجي
بود. منتهي من بايد در همينجا نكته اي را بعنوان تذكر عرض كنم كه وقتي وارد جزئيات بحث برنامه ريزي 

نا باشيم. حاال اين نياز هست كه با احكام بطور مفصل مشروح آش "بازرگاني شويم ( كه كار اصلي ماست ) حتما
قراري با هم بگذاريم ) كه هر وقت به آن مباحث رسيديم از باب اشراف بر احكام  "بايد تدبيري انديشيد ( مثال

نگراني نداشته باشيم. يعني احكامي را كه در مورد مباحث اقتصادي و بازرگاني در رساله هست كاري كنيم كه 
 در اين جلسه نمي توان وارد جزئيات احكام مباحث شد.  "در هنگام بحث خيالمان راحت باشد كه چون فعال

* برادر اعرابي = البته خواندن از روي متن و اطالعات عمومي راجع به اين احكام را همه دارند ولي شما اين 
را بطور قطع بدانيد كه هر چند اطالعات افراد از اين احكام زياد باشد باز سواالتي پيرامون آنها وجود خواهد 

اشت و باز جمعبندي احكام و مطابقت آنها با يكديگر هم يك مراجعه هميشگي به رساله را الزم دارد بهر حال د
 را از بر خواند؟  ٢٤روشن باشد؟ آيا آشنائي با احكام يعني اينكه بتوان مسئله  "بايد منظور كامال

 * برادر نهاونديان = نه اينكه منظور نيست. 
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دانشكده است در باب مسائل حقوقي و. ... بهر حال خود آقايان هم رساله باز  * برادر امين = اين درس

وقتي آقاي امامي  "ميكنند وچيزي نيست كه بتوان همه را از برگقت. اما بايد طوري با احكام آشنا بود كه مثال
بحث بحث بيع  به كدام باب ميرود. اين"كتاب به كتاب و باب به باب احكام را بيان ميكند بدانيم كه حدودا

است آن يكي از بحث اجاره است. بايد تدبيري انديشيد كه بتوانيم اين بابها را تشخيص بدهيم و بدانيم كه اين 
 بحثي كه مطرح ميشود مربوط به باب بيع است واشتباه نكنيم با مضاربه مساقات اجاره و....

نه در مورد احكام نماز هم مواقعي كه * برادر نهاوديان = مقصود من همان اشراف به كل احكام است وگر
موردي پيش مي آيد انسان مراجعه به رساله ميكند اين مراجعه هميشگي و دائمي است. ولي گاهي است كه 

نميدانم حق شفعه چيست؟ يا نميدانم كه آيا همه روابطي كه من بايد داشته باشم در رساله ذكر  "من اصال
 شده يانشده؟ 

ض كردم. جلسه قبل بدنبال سواالتي كه مطرح شد ادمه بحث اختيارات دولت خوب من سير بحث را عو
بررسي شد. در پاسخ سوالي كه آقاي امين مطرح فرمودند راجع به مسئله مقررات عبور و مرور كه آيا دلت 
اختيار وضع اين مقررات و تنظيمات را دارد يا خير؟ گفته شد كه اين تنظيمات ضروري است منتهي اين 

ات ب اساس يك سري مصلحت سنجي ها و اجتناب از يك سري مفاسد و مضار صورت ميگيرد اما خود تنظيم
اين اجتناب از مفاسد و مضار و اينكه آن مصلحت مصلحت استبايد بر مبناي احكام باشد. حاال سوال اصلي ما 

ناي يك حكم و اينجاست كه برمبناي احكام يعني چه؟ يعني ممكن است كه من كاري را توجيه كنم برمب
ديگري كاري مخالف آنرا توجيه كند بر مبناي حكم ديگر. چه شيوه اي بايد داشته باشيم كه بتوانيم با قاطعيت 

اين كار بر مبناي احكام و هيچ چيز ديگري نيست. آيا اصال ميتوان چنين قاطعيتي در برنامه ريزي "بگوئيم واقعا
 داشت يا خير؟ 

بحث را طوري طرح كنيد كه مشخص بشود ما در بحث اختيارات دولت با توجه  * برادر اعرابي = اگر ميشود
به احكام و نظرات اسالم چه چيزي را ميخواهيم بدست بياوريم و دنبال چه مطلبي هستيم؟ چون من ميبينم 
مسائل و مطالبي كه د مورد اين موضوع مطرح مي شود. بصورت سوال وجواب و بقدري پراكنده است كه مي 
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هر سوال ديگري را هم داخل بحث كرد كه آيا اين يك مورد هم جزو اختيارات دولت هست يا نه؟ بهر شود 

بدنبال چه هستيم؟ بعد بگوييم كه در اين مورد خاص اختيارات تا كجاست؟  "حال معلوم كنيم كه ما مشخصا
 در آن بخش ديگر چه اختياراتي داريم؟ 

ستكه ابتدا به صورت موضوعي تقسيم بشود بعد بيائيم روي تك * برادر متوسلي = شايد مقصود ايشان اين
انفال كه اختيارات دولت در اين قسمت چيست و همينطور مسائل اجتماعي مسائل  "تك موضوعات مثال

 حقوقي و. ... يا بطريقه ديگري موضوع بندي و بررسي بشود. 
را پيدا كنيم من همين نت ها را كه نگاه * برادر امين = من تصورم اينست كه ما بايد مصاديق اين بحثها 

ميكردم ديدم كه ما سه جلسه راجع باينكه حكم وضعي را هم فهميده ام حاال اينرا بايد چكار كنم؟ در حاليكه 
من بايد مصداقهاي بحث را داشته باشم و وقتي كه به يكي از اين مصاديق برخورد كردم و خواستم در مورد آن 

اين تصميم گيري آنست كه بدانم اين مصداق وضعي است يا تكليفي؟ * برادر اعرابي تصميم گيري كنم الزمه 
= بنظر من بايد مسير اين بحث را طوري تعيين كرد كه از حضور آقاي حسيني استفاده بيشتري بشود. در 

گر به اين دربخش اقتصاد درمورد انفال و غير هم دولت تا چه اندازه اختيار دارد؟ ولي ا "تقسيم بنديها مثال
مورد بحث قرار نگيرد آن موضوعاتي هم  "ترتيب جلو برويم چه بسا كه مباحثي از قلم بيفتد و موضوعاتي اصال

كه بحث ميشود فقط يك مورد خاص از آن روشن بشود ولي يك ضابطه و ابزار كار بدست نمي دهد كه بشكل 
 يك جمعبندي در ذهن بماند. 

من به عنوان اختيارات دولت در ذهن دارم اينست كه در ابتدا آيا ما اين  * برادر نهاونديان = آن چيزي كه
حق را داريم كه بنشينيم براي مشكل اقتصادي برنامه ريزي كنيم يا نه؟ اين بحثي بود كه در جلسه قبل تمام 

يبه چه شد يعني روشن شد كه دولت حق برنامه ريزي براي اقتصاد را دارد. البته بايدببينيم كه برنامه ريز
معناست؟ در دنباله همين سوال آيا من كه مشغول برنامه ريزي هستم حق دارم كه مانع كسب مرم بشوم؟ آيا 

يك  "ميتوانم برنامه ريزي كنم كه يك بخش اقتصادي را تعطيل كنم؟ آيا ميتوانم برنامه ريزي كنم كه اصال
ظيمات و تصميمات چگونه است؟ مثال آيا حكم تعطيل بشود؟ اختيارات من در برنامه ريزي چگونه است؟ درتن
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من ميتوانم بخشنامه اي به تمام دستگاههاي تابعه كنم كه ( مثال خود ما از اين نمونه ها فراوان سراغ داريم كه 
) در اعتبارات بانكي فالن چيز اولويت دارد؟ اين در اقتصاد تكان ايجاد ميكند. آيا من اين حق را دارم؟ با چه 

در  "ن چگونه مي توانم بگويم كه اين اولويتي كه من گذاشته ام اسالمي است؟ پس ما دقيقامالكي؟ يعني م
همين مسير برنامه ريزي پيش مي رويم كه دولت در امر تنظيمات چه اختياراتي دارد؟ در امر تصدي چه 

مين حاال در مسئله اختياراتي دارد؟ دولت ( دستگاه دولتي ) مي تواند عهده دار اجراي چه چيزهايي باشد؟ ما ه
توزيع چه گرفتاري داريم؟ گرفتاري ما اينست كه آيا در وظايف و اختيارات دولت هست كه خودش توزيع را 
بعهده بگيرد و توزيع كننده باشد؟ خودش توليد كننده باشد يا نه؟ امر كشاورزي در اقتصاد مطلوب اسالمي به 

ترسيمي در ذهن داشته باشيم هنگام تنظيمات و برنامه ريزيها  دولت احاله شده است يا نه؟ اگر در اين موارد ما
اين نكات را محفوظ خواهيم داشت. در غير اينصورت همچنان كه در چند ساله پس از انقالب هركس بدون 
اينكه اختيارات و وظائف دولت را بصورت كلي در ذهن داشته باشد بطور موضعي با مسائل برخورد ميكرد و 

م كه فالن جا بصورت سرطاني رشد كرده البته اينكار با نيت خالص و با قصد خدمت به جامعه يكباره مي ديدي
اسالمي انجام ميگرفت ولي چه بسا كه مقصود مطلوب نبود. از اين حيث است كه وظائف و اختيارات دولت هم 

د و وظائف خود در برنامه ريزي و هم در تصدي بايد روشن بشود در آنصورت مي توانيم با روشن شدن حدو
 برنامه ريزي كنيم و شيوه برنامه ريزي يعني نحوه برنامه ريزي بر اساس احكام را بدست بياوريم. 

البته جلسه قبل آقاي حسيني در ادامه اين بحث وارد مبحث اقتصاد شدند و وظائف و اختيارات دولت ( در 
چگونگي تامين نيازها و جهتگيريهاي اقتصادي زمينه خاص اقتصاد ) را بررسي كردند و سه نظريه حاكم درباره 

را مطرح فرمودند كه يكي زهد شرقي و متصوفانه و ديگر بر مبناي رشد انگيزه هاي مادي ضمن توجه به رشد 
 تنوعا مادي و نظريه سوم رشد بر پايه غير حرص بود. 

در ذهنشان حل  "ت كامالتقاضاي من از برادران اينست كه اگر فكر مي كنند بحث وظائف و اختيارات دول
شده است اي اين بحث بگذريم و وارد بحث شيوه هاي برنامه ريزي بشويم. در غير اينصورت پيشنهاد من 
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اينستكه وظائف و اختيارات دولت در زمينه موضوعات مختلف اقتصادي را ( كه دوستان اشاره فرمودند مثل 

 و تنظيمات و هم از ديدتصدي و اجراء بررسي كنيم. انفال و. ...) كمي مبسوط تر هم از ديد برنامه ريزي 
 روشن شده كه جاي دولت كجاست؟  "* حجت االسالم حسيني شيرازي = آيا براي برادران كامال

* برادر نهاونديان = يعني همان بحث اولي كه داشتيم و تا آنجا كه من به خاطرم ميرسد يك جلسه را به 
واليت و سرپرستي است. در اين  "ه روشن شد كه نقش دولت عمدتااين بحث اختصاص داديم. در آن جلس

 قسمت اگر سوالي است از خدمت حاج آقاي حسيني استفاده كنيم. 
* حجت االسالم حسيني شيرازي = تاكيد جناب آقاي نهاونديان به اين خاطر است كه گر چه ميشود يك 

ه اين مطلب آيا نقدي هست يا نه؟ ولي در واقع سلسله بحث را گرفت و جلو رفت و كاري هم نداشت كه دربار
از يك زاويه  "نتيجه اينگونه جلو رفتن اينست كه يك فصل ديگر به اطالعات آقايان اضافه بشود ! نه اينكه كال

 ديگر در اين مطالب تجديد نظر بشود. 
جلسه از آن بحث شود * برادر متوسلي = اگر جناب آقاي حسيني صالح بدانند از آنچه كه قرار است در اين 

يك شماي كلي و ترسيم كلي بدست بدهند و در كنار آن كتابهايي هم معرفي كنند كه مرور بشود. لذا تاكيد 
 من اينست كه شماي كلي برنامه شش ماهه آينده اين جلسه مطرح بشود كه ما بنويسيم و داشته باشيم. 

سه قبل صحبت شد. روند كار ما به اين شكل است كه * برادر نهاونديان = در مورد روند كار جلسه در دو جل
ابتدا مقدمه طرح ميشود كه شامل شناخت سيستم احكام و اختيارات واليت يعني اختيارات دولت بررسي شيوه 
برنامه ريزي از ديدگاه اسالم و شيوه برنامه ريزي در مسائل اقتصادي و بازرگاني است. سپس ذي المقدمه 

حث برنامه ريزي د رقسمتهاي مختلف برنامه ريزي مثل توزيع و تجارت را مي شكافيم مطرح ميشود كه شامل ب
و بررسي ميكنيم اين قرار ما بود در سير برنامه جلسه. براي اينكه مطالب پر بارتر و پروده تر بشود و دوستان 

ريم. ما يك تيمي بتوانند در عرض هفته كار بيشتري روي مباحث مطرح شده در جلسه بكنند بايد قراري بگذا
 را تعيين كرده ايم كه نوارها را پياده بكنند و روي مطالب كار كنند كه احتماالگ مقداري تقويت الزم دارد. 
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گفته مي شود آيا ما  "دولت "* برادر كرباسيان = شايد اين سوال قبال طرح شده باشد ولي اينكه اختيارات 

حكومت را جداي از دولت تعريف مي كنيم؟ يعني با توجه به اين دولت را همان حكومت در نظر ميگيريم يا 
اينكه در حال حاضر دولت را مترادف باقوه مجربه قلمداد مي كنند اختيارات دولت ( كه حاج آقاي حسيني از 

 "آن صحبت فرمودند) به همان اختيارات قوه مجريه محدود ميشود يا بطور كلي شامل حكومت ميشود؟ مثال
اليت و سرپرستي انفال به عهده حكومت اسالمي گذاشته شده است. در اينصورت مردم كه  در قانون اساسي

جزئي از حكومت محسوب ميشوند مشمول استفاده از اقطاع خواهند شد و استفاده از قطاع فقط به عهده قوه 
 مجريه نمي افتد. بهر حال آيا دولت همان حكومت اسالمي است يا جداي از آن است؟ 

سالم حيسني شيرازي = غرض از دولت همان نظام جمهوري اسالمي است. يعني اختيارات * حجت اال
ارگاني كه اين نظام را اداره ميكند چه هست؟ يعني در اين نظام ( متشكل از قوه مجريه قوه مقننه قوه قضائيه 

نظام چه مي فرمايد؟ شوراي نگهبان تا برسد به شخص رهبر از ديدگاه خود رهبر در فقه ) اسالم نسبت به اين 
آيا تا اين موضوع روشن نشود شما به عنوان يك جزء از قوه مجريه مي توانيد جاي خودتان را مشخص كنيد؟ 
حال بايد ديد كه از ديدگاه اين مكتب چه چيزي را چگونه مي خواهد اجرا كند تا بعد معلوم شود كه شما در 

 ه عنوان هيئت دولت بحث نميشود. آن قسمت مسئول انجام چه كاري هستيد؟ يعني فقط ب
تكرار ميكنم. آيا اختيارات نماينده  "* برادر كرباسيان = سوالي را كه هفته پيش از خدمتتان پرسيدم مجددا

واليت نماينده ولي با اختيارات دولت (به عنوان قوه مجريه ) كه به سيستم پارلماني عمل مي كند تناقصي پيدا 
حاضر دولت مشغول برنامه ريزي براي تمام كشور است در حاليكه اشراف كلي بر نم كند؟ فرض كنيد در حال 

در همان حال نماينده امام در يك  _داشته باشد به صورت ريز نيست  "و اگر هم فرضا _تمام مناطق ندارد 
يكديگر منطقه خاص صالح نمي بيند كه آن برنامه ريزي دولت در آن منطقه خاص پياده بشود آيا اين نظرها با 

تناقصي پيدا نمي كند؟ و آيا اين اختيارات از خود شخص ولي بصورت جزء به جزء به ارگانهاي مختلف تفويض 
 ميشود يا نه؟ 
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* حجت االسالم حسيني= هيچوقت آقا كاري را كه ميكنند خودشان نقض نمي فرمايند و به نماينده 

در شوراي  "مگر اينكه نصب كرده باشند ( مثالخودشان هم اجازه نمي دهند كه در كار دولت دخالت كنند. 
اقتصاد ) در آن صورت درست مانند اينكه شوراي نگهبان را نصب فرموده اند در شوراي اقتصاد هم براي اينكه 
به مطلب آشنا باشند نصب كرده اند و اين در واقع كمك و مدد است (به شوراي اقتصاد) و واقع اش اينست كه 

ميگويند دولت بدون ملت و ملت بدون دولت نمي تواند كاري  "م ميفرمايند يعني مثالگاهي كه آقا بيان عا
بكند همه بايد به هم كمك كنند اين الزمه اش آنست كه يك طلبه كه آشنائي كمي با مسائل فقهي داشته 

اد بگيرد كه باشد خداي ناخواسته اين آشنائي خود را مبدل به چيزي نكند كه در حاشيه نظام قرار بگيرد و اير
چرا فالن شورا چنين كرد و چرا. ......؟ بلكه وظيفه اش اين ميشود كه تذكر بدهد. آقا در عبارت آن روز  "مثال

ميخواهند كار صحيح انجام بدهند.  "خودشان فرمودند آنهائيكه در راس امور هستند حسن نيت دارند وحتما
ر بدهد. معناي اين حرف اينست كه همانطور كه وظيفه اينست كه هركس هر چيزي كه به ذهنش ميرسد تذك

عده اي از نظرمالي به جبهه ها كمك مي كنند در جبهه اداره كشور هم نگويند كه به من مربوط نيست بلكه 
بيايد و به آقايان تذكر بدهد. البته اين نظر وي نظر مشورتي خواهد بود نه نظر رسمي كما اينكه نظر نماينده 

هست نظر مشورتي خواهد بود. اگر فالن امام جمعه ببيند كه انجام اين كار بصالح نيست  امام هم كه در جائي
تذكر ميدهد اگر مالحظه كرد كه تذكر وي اجرا نشد به مقامهاي باالتر تا برسد به امام گزارش مي  "اول مشورتا

 كند. 
دامه همان بحث اختيارات و * برادر نهاونديان = خوب اجازه مي خواهم كه اگر موافق باشيد حضرتعالي ا

 وظائف حكومت درمسائل اقتصادي را بيان بفرمائيد. 
* برادر امين = قبل از اينكه وارد بحث بشويد سوالي كه براي من مطرح است عرض كنم. من با حضور در 

؟ بهر اين جلسات و مطالعه نت هايي كه برداشته ام احكام وضعي وتكليفي و غيره را شناخته ام كه چه هستند
حال بحث در ذهن من جا افتاده است ولي مصاديق اين بحث چه خواهد بود و من بايد چگونه با اين مصاديق 

 برخورد كنم چيزي است كه هنوز براي من روشن نشده است. 
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* حجت االسالم حسيني شيرازي = برخوردتان اينطور باشد كه وقتي يك چيزي را تحريم كرديد و مجلس 

دانست و تحريم كرد گر چه تبعيت مردم از اين قانون الزم ميشود و ميتوان متخلف راجريمه  هم آن را ضروري
كرد ولي شما نمي توانيد بگوئيد اين تحت ملك متخلف وارد نشد. اگر متخلف بر اساس احكام اوليه اسالم عمل 

توانيد جريمه اش بكنيد  كرده باشد تحت ملكش واقع ميشود و شما نمي توانيد بگوئيد كه واقع نشد. گر چه مي
زندانش كنيد و اگر جريمه به اندازه كل مال است كل مال او را بگيريد ولي نميتوانيد بگوئيد بواسطه اين فعل 
حرامي كه انجام داده و خالف نظر حكومت عمل كرده ولو از يك حكم فقهي انجام داده باشد ديگر مال در 

ما براي زمين حد معين ميكنيد كه فقط سه برابر حكم محل ملكيت او نيست. من باب مثال عرض مي كنم ش
مي تواند در ملك شخص وارد بشود و بقيه را بايد به دولت بدهد. اگر فردي تخلف كرد و بقيه زمين را به دولت 
نداد و دولت هم رصت نكرد كه رسيدگي كرده و بقيه زمين را از او بخرد و بگيرد دراينصورت اين زمين 

ري نيست كه غصب باشد و نماز خواندن در آن صحيص نباشد. ولي اگر همين آدم يك وجب باقيمانده طو
زمين را غصب كند نمي تواند در آن يك وجب زمين يك ركعت نماز بخواند يعني روي حكم ثانوي تكليفش 
ميشود نه اينكه حكم وضعيتش عوض بشود من باب مثال اگر كسي گرسنه بود مشرف به موت بود در ضرورت 
بوده از مردم سوال كرد برآورده نكردند و از هر راه و طريق مشروع وارد شد كه رفع حرج از خودش كند و 
نتوانست و آخر سر ناچار ازمال كسي دزدي كرد حكم تكليفي براي اين شخص برداشته ميشود يعني فعل 

مشرف به موت شد پولي  در مسافرت باشد و در حين مسافرت فرزندش بيمار و "اوحرمت دارد بلكه اگر مثال
هم براي خرج درمان او ندارد امكان اينكه اين هزينه درمان را از جائي تحصيل كند ندارد به دوستانش مراجعه 
و طلب قرض ميكند اما آنها هم به او قرض نمي دهند دراين حال بر او واجب است كه براي جلوگيري از مرگ 

ردارد. اما اين جواز برداشتن به آن معني نيست كه دين بر گردن وي فرزندش پول را از آنجا ( از اموال كسي ) ب
نباشد. حكم تكليفي برداشته شده است نه حكم وضعي. يعني آن مال مال ديگران است و باندازه پولي كه 

 به صاحبش بپردازد  "برداشته بدهكار مي باشد و بايد بعدا
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سي بر خالف نظر شما ( به عنوان حكومت) مالي را پس معلوم شد كه در امر حكومت و برنامه ريزي اگر ك

برداشت شما نمي توانيد حكم كنيم كه اين فرد مالك نيست نسبت به آن مقداري كه تخلف كرده است البته 
 شما ميتوانيد برايش جريمه تعيين كنيد. 

خالف شرع  * برادر كرباسيان = پس اينكه امام ميگويند هركس خالف مقررات و قوانين دولت عمل كند
 عمل كرده است چه ميشود؟ 

* حجت االسالم حسيني شيرازي = منظور از خالف شرع عمل خالف تكليف است هم در دنيا مي توان 
 براي او جريمه تعيين كرد و هم در آخرت كتك مي خورد. 

( كه در  * برادر نهاونديان = ما در تاريخ گذشته اسالم هم سراغ داريم كه يك سري وظائف براي محتسب
امور بازار و انواع و اقسام صنوف بسيار دخالت ميكرده ) تعيين شده است در موضوعات اقتصادي بابي داريم در 
بيان وظائف محتسبين و اموري كه اين عده تكفل مي كردند. يك سري اموال دولت داريم مثل انفال كه 

دي بعضي امور آن را خود دولت بعهده تخصيص اين اموال يا تصدي امورات آن در دست دولت است يعني تص
ميگيرد از قبيل اينكه معدن آن را بزند و. .. تقاضا هست كه در اين زمينه بحث بفرمائيد كه در كدام مورد 

اين (كجاها و  "در اين زمينه حكم داريم؟ كدام مورد واگذار شده است؟ كه قاعدتا "مانعي داريم يعني دقيقا
ه بحث برنامه ريزي و تنظيمات كه در بحث شيوه هاي برنامه ريزي بر پايه احكام اگذار شده است ) برميگردد ب

از حضورتان استفاده خواهيم كرد. اما در همينجا بفهميم كه در مقوله اقتصاد براي وظايف دولت آنچه در احكام 
 داريم ( و از وحي گرفته شده است ) تفكيكي هست يا نيست؟ 

در تنظيم امور اقتصادي است نه  "اول را عرض مي كنم وظيفه دولت صرفا* حجت االسالم حسيني = پاسخ 
مباشرت. يعني مصالح مسلمين را مالحظه مي كند و تنظيم مي كند (به عنوان اولي ). البته در موارد استثنائي 

حد  دولت مباشرت خواهد كرد منتهي به همان "به اقتضاي مصلحتي كه بر اساس اسالم پيدا شده باشد استثناء
ضرورتي كه ايجاد شده است و بايد سعي كند كه آن ضرورت برطرف شود. تمام جلسه قبل كه بصورت سوال 

در طول تاريخ اضافه مي شود ( و خالصه همه حرف  "مطرح شد در اين باره بود كه بر اختيارات دولت تدريجا
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يچيده شده بود ) در حاليكه ما آن جلسه اين بود كه ) احكام بايدعوض بشود ( ولي مقداري در اصطالحات پ

 تغيير پيدا كند.  "عرض كرديم كه خير در اسالم اين طور نيست كه احكام تدريجا
 _بنابراين دولت در كليه اموالي كه دارد و به آنها اموال دولتي گفته ميشود اهم از اينكه خمس باشد ( يعني 

 "و يا در آمدي كه از اراضي خراجيه دارد و نيز احياناسرانه كل مملكت كه اضافه بر هزينه ساالنه ايشان است ) 
درآمدي كه در نظام مالي بدست مي آورد ( مثل ماليات كه در مواقع لزوم و ضرورت وضع مي كند ) و اوقاف و 
اموال كساني كه وارث ندارند و. .. بطور كلي تمام پولهايي كه بدست مي آورد اين اموال پولهايي نيست كه الزم 

در آنها تجارت يا زراعت كند. اينطور نيست كه شرط مباشرت در اين اموال اين باشد كه  "ولت شخصاباشد د
 دولت مباشرت كند. پي يكسره اختيار مباشرت را از دولت سلب كنيم مگر اينكه ضرورت و خرج ايجاب كند. 

 * برادر نهاونديان = اگر برادران در اين زمينه سوالي دارند مطرح كنند. 
بر ما روشن و تمام شده است كه بحث  "حجت االسالم حسيني شيرازي = يعني آيا از اينجا به بعد كامال* 

اجتهاد و تخصص آن را به فقها واگذار كنيم؟ اينكه گفته مي شود ما تابع اسالم فقاهتي هستيم و در سخنرانيها 
ن سخن عمل هم نشود چون بهر حال از فقاهت و اسالم فقاهتي سخن ميرود البته خوب است هر چند كه به اي

مطلب رواج پيدا ميكند اما وقتي تصميم بر اين شد كه اين حرف از مرحله تبليغ و شعار در سخنرانيها فراتر 
برود و به آن عمل شود بايد ديد كه فقه يعني چه و اسالم فقاهتي به چه معناست؟ هرگاه به خدمت آقاي 

( كه خداوند سايه وجود مباركش را بر روس مسلمين بخصوص شيعه  خميني دام اهللا ظله علي روس المسلمين
به آقايان فضالء مي گويند  "نظام جمهوري اسالمي تا زمان ظهور بر قرار بدارد ) مي رسيم صريحا "مخصوصا

همان اسالمي سنتي بعد توضيح ميدهند كه يعني همان فقه صاحب جواهر را ميگويم. اينطور نيست كه آقاي 
اسالم فقاهتي را چيزي جز رساله بداند. يعني اينكه كس خيال نكند كه بايد چيز ديگري را انجام  خميني اين

بدهد. در جريان تدوين قانون اساسي كه من ال اقل پنج شش بار خدمت ايشان شرفياب شدم ( در مسئله 
چون آن موقع صحبتهايي اقتصاد كه بايد بر چه اساس باشد ) گفتند تحريرالوسيله تحرير الوسيله همان رساله 

 ميشد كه بايد چيزي را از رساله كم يا زياد كرد. 
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فقه منحصر به رساله نيست يعني  "من در هميجا نكبه اي را بحضور آقايان عرض كنم. براي متخصص قطعا

براي يك فقيه در عمل اجتهاد رساله مساوي با فقه نيست بلكه فرهنگ اسالمي براي او منبع است يعني 
ي كه تقليد براي او حرام است در عمل اجتهاد از جمله چيزهائي كه مي بيند نظر قدماست و اال بايد آياا مجتهد

را ببيند ساير مواردي كه در فرهنگ مسلمين است ( به اصطالح به عنوان سيره مسلمين ) را ببيند بايد با آن 
فقاهت است ولي براي مقلد اينطور ابزار دقيق اصول كار كند. اينها براي كسي است كه كار تخصصي اشت 

 نيست مقلب بايد از فقيه تبعيت كند چطور تقليدكند؟ عمل كند به رساله و السالم !
بناراين مقلد در امر تقليدش نميتواند به نهج البالغه و آيه قرآن تمسك بجويد. نيم سطر رساله موضع (و 

ه صريح باشد موضع او را مشخص نمي كند. در وظيفه ) مقلد را روشن مي كند ولي يك آيه قرآن هر چند ك
طب هم همينطور است يك مطلب من در آوردي و عجيب و غريب نيست بنده اگر مريض بشوم اطالعاتي كا از 
پزشكي دارم بدرد من نخواهد خورد و من نمي توانم با تكيه بر آن اطالعات براي خودم نسخه بنويسم كه چهار 

رمايسين و شش عدد ويتامين ث به من بدهيد خواهند گفت به چه حسابي عدد قرص آسپيرين يكي دوتا آو
اين قرصها را به شما بدهيم؟ مي گويم من مريض هستم و ميخواهم قرصها را بخورم. مي گويند كه نسخه شما 
كجاست؟ ميگويم من بر حسب اطالعات خودم ميفهمم كه اين چيزها الزم است خواهند گفت كه ما حاضر 

قرصها را در اختيار شما بگذاريم. حاال بگذريم از اينكه داروخانه ها به هركس هر چه بخاهد ميدهند نيستيم اين 
! و مسئله مصرف دارو از حساسيت افتاده است ! ولي شما نمي بينيد كه جراحي مغز را بدست كسي بدهند كه 

هم ميدانيد و ميگوئيد كه اگر از چرا؟ براي اينكه شما محتملش رام ١كمترين اطالعات را از مغز داشته باشد؟ 
 اين مغز يك مقداري جزئي كم و يا زياد بشود خطر دارد. نسبت دادن به خدا هم همينطور است. 

رساله است. اگر در جايي از رساله گفته شد حكومت  "اين مسئله را تمام كنيم كه از اين به بعد مدرك صرفا
گفته شدخير بامباشره نه ايها مال دولت است اطالق داشته باشذ بايد بالمباشره كار كند بالمباشره است. اگر 

يعني ننوشته باشد بالمباشره يا غير مباشره ميپرسيم پس چطور عمل كند؟ مي بينيم كه در جاي ديگر نوشته 
شده است كه بايد بر اساس مصلحت عمل كند. مي پرسيم در اسالم مصلحت چگونه مشخص شده است. 
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معين شده است ( حكم اولي اينست كه ) مردم كار خودشان را خودشان اداره كنند  ميگويد مصلحت اينطور

مي گويم در اينصورت بايد پول دولت هم پيش مردم باشد ميگويد كه نه ما سنجيده ايم و رسيده ايم به اينكه 
باشد ولي اضطرار وجود دارد تا زماني كه اضطرار هست در اين قسمت خاص بايد دولت مباشره داشته  "فعال

سيركلي بايد طوري باشد ه از اين اضطرار بيرون بيائيم نه اينكه هر روز اضطرار جديدي پيدا كنيم ! پارسال 
مضطر به چيزي بوريم امسا ل آن يكي مبدل به دو تا شده سال بعد سه تا و همينطور سال به سال به 

ضطر شده ايم كه به اسالم عمل نكنيم !! پس اضطرارهاي ما اضافه شود نا اينكه يك روز برسيم كه بگوئيم ما م
به وحي كاري  "به چه چيز عمل كنيم؟ به نظر متفكرين و كارشناسان خودمان !! بله مضطر شده ايم كه اصال

 نداشته باشيم ! 
بنابراين خالصه ميكنم كه اختيارات دولت غيراز سرپرستي ( از قبيل مباشرت ) نيست حتي در اموال خود 

براي كساني نظير المقيل له ( كسي كه صاحب نفقه اي نداشته باشد ) دولت بايد نفقه آنها را بدهد  دولت. البته
 همچنان كه وارث نسبت به كسي كه الوارث له است. 

دراموري اقتصادي كه مربوط به تنظيم جامعه ميشود مثل ساختن پل فرودگاه جاده و برقراري ارتباط 
گروهي و نظاير آن واضح است كه اينها از وظائف دولت است و نمي جمعي مثل تلفن تلكس رسانه هاي 

جاده را هم مردم بكشند و هركس كه  "خواهيم بگوئيم متعلق به ملت است يعني نظام غربي نيست كه فرضا
 قصد عبور داشت يك قبض خريداري كند. 

 * برادر رسولي= تشخيص ضرئرا ئ اضطرار به عهده چه كسي است؟ 
م حسيني شيرازي= بر چه اساسي؟ يا توسط چه كسي؟ چه كسي بايد انجام بدهد؟ البته * حجت االسال

 دولت. آن آقاي كارشناسي كه مصلحت را مي سنجدو به مجلس شوراي اسالمي گزارش مي كند يعني شماها. 
م شرقي يا ولي بر چه اساسي و با چه شيوه اي؟ اساس بايد مبني قراردادن فقه باشد. نه مبني قرار دادن نظا

 تحصيل كرده ايد زحمت كشيده ايد و بدست آورده ايد. بر اساس فقه است.  "غربي و يا اطالعات كه فرضا
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* برادر نهاونديان = من آن بحث قبلي را ادامه بدهم چون بعد از اين بحث وارد موضوع برنامه ريزي 

ه مباشرت كه از وظائف دولت نيست ميشويم. من مي خواهم روي اين سوال پا فشاري كنم كه خود همين كلم
و دولت بايد حتي االمكان از آن اجتناب كند مگر در مواقع ضرورت ( و قبول كرديم كه برهاني كه در اينجا 

 خواسته ميشود بايد از رساله باشد) كجاي رساله همين. ....
ث واليت تقسيماتي * حجت االسالم حسيني شيرازي = درهمين باب واليت و سرپرستي مي آيد. البته بح

ولي صغير كه يك نوع واليت دارد و يا واليت كلي جامعه كه آن خيلي وسيعتر است و بحثش جد  "دارد مثال
 است. 

هست يعني روشن است كه ولي من ال ولي له  "* برادر نهاوديان = من ميروم روي يك موردي كه قطعا
جاد كند براي رسيدگي به بي سرپرستها اين دولت است. پس آيا دولت بايد بصورت هميشگي دستگاهي اي

درست است. پس آيا دولت بايد بصورت هميشگي دستگاهي ايجاد كند براي رسيدگي به بي سرپرستها اين 
 درست است؟ 

 * حجت االسالم حسيني = بله 
* برادر نهاونديان = پس مباشرت دولت بصورت هميشگي كه ديگر تالش هم نكند كه سازمانش كوچك 

 د. ...بشو
* حجت االسالم حسيني شيرازي = البته ما اين را همل اقتصدي نمي گوئيم يعني رشد زا (با ين معني كه 

 د رتوليد نقش دارند ) نيست. 
 * برادر نهاونديان = اما در مصرف هست. 

ست. * حجت االسالم حسيني شيرازي = بايد در اين بحث هم چند تا قيد بزنيد و بعد بگوئيد در مصرف ه
در مصرف هست اما نه به اين معني كه بخواهد در مصرف تصرف كند و مصرف عمومي را باال و پائين ببرد. بلكه 

 به معناي ( باصطالح ) كفيل و سرپرست كسي شدن. 
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* برادر نهاونديان = پس مطلب ما اين حكم از رساله است كه در اموال دولت بنا بر عدم مباشرت دولت است 

 ورت ايجاب كند. مگر اينكه ضر
* حجت االسالم حسيني شيرازي = يعني به اين تعبير كه دولت در اموالي كه در دست دارد بايد بر اساس 

مباشرت كند بر مباشرت  "مصلحت عمل كند. و بر اساس ساير احكام تا مصلحت ايجاب نكند كه دولت شخصا
ه كنيد كه اگر در يك مورد مصلحت ايجاب او حكم نيست چون مصلحتي وجود ندارد در اينصورت بايد مالحظ

ميكرد دولت اموالي را كه در دست خود دولت است به مردم بدهد آيا ميتوانيم بگوئيم اين اموال (همچنان ) 
دردست دولت باشد؟ نه يك سري اموال در توليد توزيع و مصرف بدست خود مردم سپرده شده است كه اين 

رار مي توان از دست مردم گرفت يك چيز ديگر بر اساس مصلحت قرار اموال را فقط به صورت ضرورت و اضط
شما مالي را داريد و مي گوئيد كه ار ما اين مال را به اجاره  "داده شده است. اگر مصلحت وجود داشت فرضا

سرپرستي كنيم اگر  "بدهيم براي مملكت بهتر درآمد خواهد داشت تا اينكه اين مال را خود ما شخصا
 . ... "مالك شد ديگر شما حق نداريد شخصا "مصلحت "

........... ما يك عده جوان حزب الهي را مي آوريم و به آنها ميگوئيم كه وظيفه است چه هست آنقدر برايشان 
قلم سازي به عهده مردم است و در حيطه مسئوليت  "صحبت مي كنيم كه حكم اوليه اسالم اينست كه فرضا

اين جانفشاني را كه ميكنيد دربخشي بكنيد كه متن كار دولت است. خواهند  هاي اجرائي دولت نيست. شما
گفت متن كار دولت چيست؟ ميگوئيم انتقال دادن وضعيت فعلي به وضعيت بعد فرض كنيد گفته شود كه 
وضعيت صنايع بايد تغيير كند. شما اين پتانسيلي كه در اينجا ( فالن كارخانه ) صرف ميكنيد در جاي ديگري 

كه متن كار دولت است ) سرمايه گزاري كنيد جائيكه كمبود نيرو هم در آن وجود دارد درعين حال ( آن ( 
كارخانه ) مي توانست تمام ظرفيت توسط فالن شخص اجاره دار توليد داشته باشد و براي كشور هيچ فرقي هم 

 نداشت. 
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حال حاضر دولت موظف به مباشرت  * برادر متوسلي = آيا زماني وجود خواهد داشت كه آنچه را كه در

درآنهاست (نظير راه سازي مخابرات و غيره ) در آن زمان ضرورتي براي تصدي آنها توسط دولت وجود نداشته 
 باشد و مردم خود عهده دار اجراي امورات آن شوند. 

 * حجت االسالم حسيني شيرازي = نه اينها بصورت كلي جزو وظائف دولت شمرده ميشوند 
 رادر متوسلي = يعني در قانون اساسي آمده است؟ * ب

قانون اساسي براي خود مبنايي درست  "* حجت االسالم حسيني شيرازي = نخير در قانون نيامده ظاهرا
گفته است اطاعت و تسليم در انحصار  ٢كرده است كه قانونيت خودش را موكول به آن كرده است. در اصل 

عنوان معيين كننده نظر خدا بعد گفته اجتهاد مستمر اين عيب هاي قانون حضرت حق است بعد گفته وحي به 
اساسي است كه خودش خودش را لغو مي كند. البته اين را از نظر حقوقي عرض ميكنم نه از نظر اعتقادي. از 
نظر اعتقادي موجب بركت و كرامت قانون اساسي است اما ازنظر حقوقي خودش تمسك به خود را ضعيف مي 

يعني فقه را به صورت يك جريان در تاريخ مي پذيرد و بعد هم مي گويد كه فقهاي شوراي نگهبان كند 
 بايدتميز بدهند. اين معنايش آنست كه از نظر حقوقي قانون اساسي تابعي از يك مقيد ميشود. 

 * برادر متوسلي = مثل اينكه مطلب روشن نشد. 
ه گفته شد جاده كشي ( و از اين قبيل كارهاي عمومي ) به * حجت االسالم حسيني = ببينيد اگر در رسال

 عهده دولت است در اينصورت تمسك شما بايد به كجا باشد؟ به رساله 
(به عنوان بخش خصوصي ) در يك روستا و شهري  "* برادر امين = فرض كنيد كه من توانايي دارم شخصا
را ( كه هنوز پس از چهار سال دولت فرصت نكرده به سيم كشي برق كرده و ژنراتور نصب كنم و برق آن روستا 

آن منطقه برساند ) تامين كنم يا اينكه يك مركز تلفن خريداري و در شهرستان كوچكي كه فاقد وسايل 
مخابراتي است نصب كنم آيا اين مطالبي كه شما فرموديد مانع از اينكارم است و بايد بگويم كه فقط دولت 

 عهده دار اينكار است؟ 
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* حجت االسالم حسيني شيرازي = نخير در اينصورت شما بصورت اضطرار ( و رفع حرج ) كارتان را ادامه 
بدهيد تا وقتيكه دولت فرصت پيدا كند و به آن منطقه رسيدگي كند آنوقت به شما خواهند گفت كه اينكار 

 مربوط به شما نيست. 
 در حال حاضر مانع كار من بشود؟  * برادر امين = منظورم اينست كه آيا دولت مي تواند

شما بايد اين نوار را در تاريكي  "* حجت االسالم حسيني شيرازي = خير دولت نمي آيد اجبار كند حتما
 گوش كنيد ! 

 * برادر امين = آخر دولت اجازه نميدهد انواع تضييقات را فراهم مي كند. 
در اينجا اهالي محل ( از كار من ) راضي هستند * حجت االسالم حسيني شيرازي = شما خواهيد گفت كه 

تا وقتيكه شما قدرت پيدا كنيد به اينجا رسيدگي نمائيد اينجا هستم.  "در اضطرار هستند و من موقتا "و اصوال
ولي دولت هم نبايد خوشحال بشود كه خوب الحمد اهللا از اين موارد موقت پيدا شده و ديگر الزم نيست ما به 

 كه بايد سعي داشته باشد كه رفع اضطرار كند. .... البته برق جزء آنها نيست اينرا دقت داشته باشيد آنجا برويم بل
* برادر امين = دولت اين را ميگويد و مي پذيرد ولي ( بر خالف بحثهاي كه در جلسات قبل داشتيم كه 

هاي ديگر و مقررات ديگر مانع اين  با برنامه "دولت حتي نمي تواند وسائلي را فراهم كند كه مانع بشود ) عمال
 كار ميشود. 

* حجت االسالم حسيني شيرازي = شما برق را كنار بگذاريد و برويم سراغ جاده شما ميگوئيد كه من براي 
اين ده جاده بكشيم و پولي هم بگيريم. دولت اضطرار را بر طرف كند. يعني شما نمي توانيد براي جاده حقوق 

ه اي كه بر عهده دولت است. البته اگر مضطر باشد فرق مي كند همانطور كه دولت ميتواند بگيريد از امور عام
عرض ميكنم كه اگر  "در اضطرار چيزي را تصرف كند مي تواند دراضطرار انجام چيزي را اجازه بدهد. مثال

از اين جاده را دولت به شما اجازه ندهد كه يك جاده آسفالته براي يك ده بكشيد و از هركس كه قصد عبور 
داشت پنج ريال بگيريد خيلي از افراد بخاطر عدم دسترسي به بيمارستان تلف خواهند شد بهر حال بيمار است 
زائو است بايد او را به بيمارستان برسانند و اگر جاده اي نباشد و امكان حمل بيمار به بيمارستان وجود نداشته 
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اين مشكل هست ( البته اينرا به عنوان نقص در حكومت نمي  باشد از بين خواهد رفت همانطور كه هنوز هم

گويم من باب مشكالتي كه هست عرض ميكنم و گرنه دولت دلش ميخواهد اين نقائص را برطرف كند و 
مسلمين هم سعي دارند اينكار را انجام بدهند) خيلي از افراد ساكن دهات در برف گرفتار ميشوند و مشكالت 

 شديدي دارند. 
ادر نهاونديان = من همين سوال را ادامه بدهم. آقائي كه پيدا شده و حاضر است دردهي كه دولت تا سه * بر

در حاال  "سال ديگر برق نخواهد رساند و يا جاده نخواهد كشيد برق برساند و جاده بكشد آيا دولت ( كه فعال
 راهم آوردن تسهيالت مي باشد؟ اضطرار قادر به اينكار نيست ) موظف به عدم ممانعت است يا موظف به ف

بايد انجام  "* حجت االسالم حسيني شيرازي = موظف به تسهيل است ( اگر معلوم شد كه اينكار حتما
اگر روشن و تمام شد كه بودن كارخانه اي در  "بگيرد ) درست مثل مطلبي كه در عنوان ثانوي داشتيم مثال

ر است كه اين كارخانه را از او بگيريم البته نه اينكه طوري از او دست يكنفر براي نظام اسالم ضرر دارد و اظطرا
بگيريم كه كارخانه بخوابد ( آخر مي توان كارخانه را گرفت و بعد هم با يك سري تضييقات و ممانعت از ورود 

اه كه باصطالح مضطر عليه است بايد كاري كنيم كه ر "قطعات يدكي كاري كرد كه كارخانه بخوابد) نخير فعال
 بيفتد. 

* برادر سعيدلو = صحبت برادرمان را ادامه بدهيم كه بيشتر روشن بشود. خالصه مشخص شد كه وظيفه 
 تنظيم در امور اقتصادي است نه مباشرت.  "دولت صرفا

* حجت االسالم حسيني شيرازي = و آنهم اعم از اينكه ارشادي باشد يا الزامي هر دو تا را ميگويم چه اينكه 
ري بكنيد كه در اين تنظيم كار بچرخد و چه اينكه موانع خاصي در جلوي كار بگذاريد بهر حال خواه شما كا

 ارشادي باشد خواه الزامي. 
* برادر سعيد لو = لطف كنيد بحث اوليه مسئله جاده سازي را مطرح كنيد كه چگونه دولت در اين مورد 

 غير از سرپرستي و تنظيم مباشرت هم دارد؟ 
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االسالم حسيني شيرازي = كليه امور عامي كه تكليف آن روي يك فرد خاص نيست و از لوازم * حجت 

جامعه ميباشد از قبيل جاده كه ساختن آن وظيفه شخص خاصي نيست كه جلوي منزل همه افراد جامعه جاده 
 سازي كند از وظائف و اختيارات دولت است. 

 ي هم در اين بحث مي آيد؟ آيا طرح خاصي براي آنها هست؟* برادر سعيد لو = آيا كشتيراني يا هواپيماي
* حجت االسالم حسيني شيرازي = امور عام كه گفته مي شود مسئله جاده و راه آهن و هواپيمايي را ممكن 
است كه شامل شود. مسئله هواپيمائي را خيلي وارد به آن نيستم مگر اينكه ايستگاههاي هوائي و كنترل و 

مسيرها را تحت كنترل دارند و توسط ارتباطات تلفني از ورود و  "ئي را بگوئيم كه مرتباتنظيم خطوط هوا
خروج هواپيماها كسب اطالع ميكنند و آنها را راهنمايي و كنترل مي نمايند ) اين تنظيمات عامه به عهده 

ام مي كنيم بر سر تنظيماتي كه درباره عبور و مرور و ترافيك شهري داريم پليس استخد "دولت است يا مثال
چهار راهها مي گماريم و اگر ضرورتي بوجود پليس نبود چراغ راهنمايي قرار ميدهيم درهر حال اين دولت است 

 كه عهده دار اين قبيل كارهاي عمومي مي باشد. 
 * برادر سعيد لو = آيا موارد مشخص داريم كه اين را محدود كند؟ 

ه از امور عامي را كه به عهده افراد نيست و براي جامعه الزم است * حجت االسالم حسيني شيرازي = آندست
بصورت كلي عرض كردم اما ممكن است كه شما موارد مشكوكي پيدا كنيد كه نمي توانيد تمسك كنيد به 

كشتيراني يكي از اين موارد است كه شما دليلي  "اينكه اين موارد مشكوك دراختيار دولت قرار ميگيرد. مثال
بر اينكه كشتيراني مال دولت است. تحت نظارت و كنترل بودن آن امري جداگانه است همانطور كه در نداريد 

تجارت نيز تنظيم كلي بدست دولت است. من ميتوانم از كشورهاي خارج خريداري كنم ولي تحت نظارت 
في كرده و به دولت. يعني اگر من تصميم گرفتم جنسي را از خارج خريداري و وارد كنم و جامعه را مصر

كاالهائي عادت بدهم كه بعدها موجب سلطه كفار بشود دراينصورت دولت ميتواند ممانعت به عمل بياورد و 
بگويد اينكار را نكن. البته من مالك جنس هستم ولي اين مالكيت من نمي تواند موجب پذيرش سلطه كفار 

 باشد. 
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اي غربي ديده ميشود اگر دولت اجازه بدهد و * برادر نهاونديان = همانطور كه در بسياري ازكشوره

محدوديتي روي قيمت خدمات وجود نداشته باشد بخش خصوصي حاضر است انجام بسياري از اين امور عام را 
در مورد راه آهن بخش خصوصي حاضر است كه ريل كشي كند لكوموتيوش را هم بگذارد و  "تصدي كند. مثال

شد و براي او سوددهي هم دارد منتهي دولت به لحاظ اينكه اين امر يكي هزينه مصروفه را روي قيمت بليط بك
از نيازهاي اوليه ارتباطات و حمل و نقل است و بايد ( مثل كاالهاي اساسي خوراكي ) با هزينه كمتري در 

يگذارد. تصدي راه آهن را بعهده ميگيرد و مقداري از بيت المال را روي آن م "اختيار عموم قرار بگيرد خود راسا
ضررده هستند ( مگر در بعضي از موارد خاص) يعني بهر حال دولت سوبسيد  "لذا شركتهاي راه آهن معموال

مي دهد همچنانكه پرداخت سوبسيد بابت گندم را وظيفه خود ميداند. لذا اين امور عام از اين لحاظ ويژگي 
بشود بخش خصوصي در اكثر اين موارد ندارند يعني اگر دولت اجازه بدهد كه اين خدمات بهر قيمت عرضه 

 قادر به سرمايه گذاري و سود بري هست. 
* برادر امين = اگر تنها دليل اين است كه من مواردي سراغ دارم كه بخش خصوصي تعهد ميكند ارزانتر از 

ويد من وضع موجود و ارزانتر از دولت در اختيار بگذارد. اشتباه نشود گرانتر نخواهد شد. بخش خصوصي مي گ
اين سوبسيدي را كه دولت پرداخت مي كند نمي خواهم و در عين حال سود هم ميبرم در واقع مي گويد من 

 بهتر اداره مي كنم. 
* برادر نهاونديان = فرمايش شما هم مزيد بر مطلب است ولي بفرض اينكه كارائي دولت و بخش خصوصي 

نتر كاال خرج خود را در مي آورد ولي دولت اگر يكسان باشد بخش خصوصي به قيمت عرضه كمتر كمي گرا
 مصلحت سنج باشد و كارائي باال داشته باشد قيمت را كمي ارزانتر عرضه خواهد كرد. 

* حجت االسالم حسيني شيرازي = راه آهن دو قسمت دارد كه بايد آنها را از هم تفكيك كنيم گرچه رسم 
تسليم رسم الزم نيست مگر اينكه اثباتي به همراه داشته  "ظاهرااست كه ايندو را يكجا و با هم مي بينند ولي 

باشد. براي راه آهن يك جاده است و يك لكوموتيو و قطار ( باصطالح مركب براي سوار شدن ) مركب در اختيار 
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بخش خصوصي باشدجاده و كنترل آن هم در اختيار دولت يعني سوزنبان تلفنچي وبطور كلي تشكيالتي كه 

 ل مسير الزم است در اختياردولت باشد. براي كنتر
 * برادر امين = مثل شركتهاي اتوبوسراني 

* حجت االسالم حسيني شيرازي = شركتهاي اتوبوسراني متعلق به بخش خصوصي است ولي از جاده 
 عمومي و دولتي استفاده مي كنند. 

 * برادر اعرابي = چيزي هم در عوض ميدهند. 
اينكه من مي خواهم عرض كنم كه الزم نيست در قبال اين  "شيرازي = بله نهايتا* حجت االسالم حسيني 

 استفاده چيزي را پرداخت كنند. 
 تومان وروي اتوبان قم را نپردازيم؟ ! ( خنده حضار)  ١٠* برادر نهاونديان = يعني مي فرمائيد كه 

لي الزم الرعايه باشد تكليف شد * حجت االسالم حسيني شيرازي = البته بنا شد كه تمام تنظيمات فع
 واجب شد بر افراد كه آنها را انجام بدهند. 

در مورد قطار هم عرض كنم كه بايد دولت نظارت كند بر اينكه از حالت قطارهاي فرسوده و شكسته 
ن دولت جلوگيري كند استاندارد هايي معين كند و بگويد كه اگر قطار از اين استاندارد پائين تر و خرابتر بود م

اجازه نمي دهم به كارش ادامه بدهد چرا كه براي مسلمين خطر دارد درست مثل ماشينهايي كه هم اكنون 
مشغول كار هستند مثال اگر ماشيني ترمزش درست كار نميكرد يا مقاومت قسمتهائي از آن كم شده باشد 

ني براي مردم در بردارد. و يا به ميگويد كه من اجاه نميدهم مردم را بر اين ماشين سوار كنيد چون خطر جا
فالن كارخانه دار ميتواند بگويد باتوجه به استانداردهاي تعيين شده ديگ بخار كارخانه شما قادر به ادامه كار 
نيست و درصورت ادامه كار منفجر ميشود و عده اي كارگر را به كشتن ميدهد. من اجازه نميدهم اين ديگ 

 بخار را به كار بياندازيد. 
كنترل و تنظيم غير از مباشرت است. در امور عام هم قرار اين شد كه پولي را كه بدست مي آورد خرج 
همان امور عام كند. البته من غير مستقيم پول دولت هم افزايش پيدا ميكند. چون جاده اي كشده است كه و 



١٢٢  ······························································································································································  
ر مي افتد كه يك ريل ديگر به خرج قطار هم به عهده او نيست درصدي از سود اينكار را ميگيرد و به اين فك

خطوط راه آهن اضافه كند. در اينصورت ديگر الزم نيست كه اشخاص براي خريدن يك بليط قطار از يكماه 
پيش بليط را پيش خريد كنند و بعد هم يكهفته درنوبت و صف بخوابند. ( البته الحمد اهللا ما كه از نزديكان به 

برايمان اتفاق مي افتد اما آيا براي مسلمين هم همينطور است؟ من  ارگانهاي دولتي هستيم كمتر اين مشكل
صبح به محل ايستگاه آمده اند تا يك بليط قطار خريداري كنند. )  ٤اطالع دارم كه يكهفته تمام هر روز ساعت 

 جاده و ريل "ميگويند جنگ است فالن مشكل است مي گوئيم به اين شكل كه شما بتوانيد مرتبا "البته فعال
 راه آهن اضافه كنيد تنظيم رفت و آمد قطارها هم با شما باشد وليكن اصلش نه. 

* برادر متوسلي = بنابراين لكوموتيوهايي كه در اين جاده ها حركت ميكنند اختصاصي نيستند و هركسي 
 ميتواند لكوموتيوي فراهم كند و بگويد كه ميخواهم از اين ريل استفاده كنم. 

 يني شيرازي = البته به ميزاني كه دولت جاده داشته باشد. * حجت االسالم حس
* برادر متوسلي = بنابراين هركس كه با قيمت كمتري قطار را عرضه كند مي تواند استفاده كند مثل همين 

 اتوبوسهايي كه هستند. 
مثال اگر * حجت االسالم حسيني شيرازي = البته باز هم در همان استاندارهايي كه عرض كردم من باب 

شما صاحب لكوموتيو باشيد و بنده هم مسئول فالن ايستگاه راه آهن باشم تا هنگاميكه كارت جواز استفاده و 
اجازه بيرون  "عبور قطار شما را از ريل راه آهن نبينيم اجازه نخواهم داد كه قطار شما از جاده عبور كند اصال

پنج نقص فني  "زه نميدهيد؟ خواهم گفت كه قطار شما فرضاآوردن از انبار را نمي دهم. شما ميگوئيد چرا اجا
دارد كه درست برطرف نشده است. اگر بعدها نقص فني قطار ظاهر شد ومعلوم شد كه درست رسيدگي و 
جلوگيري نكرده اند پدر آن مامور را در مي آورند كه چرا درست رسدگي نكردي؟! اما در همين حين قطار 

درون كوپه كم آبي و ساير جهات در اذيت و عذاب نباشند از خصوصيات يك ديگري هست مردم از سرماي 
قطار سالم( در حداقل ضرورت ) برخوردار است خوب وقتي كه مسافرين ببينند كه اين خيلي راحت تر است و 

 قيمت آنهم با قيمت ديگر قطارها تفاوت چنداني ندارد به سراغ آن خواهند رفت. 
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 ولت انتخاب مي كند. * برادر متوسلي = يعني د

* حجت االسالم حسيني شيرازي = خير مردم انتخاب مي كنند شما يك حد استاندارد معين ميكنيد و از 
 آن حد پائين تر را اجازه حركت نمي دهيد. مرغوبيت را مردم انتخاب ميكنند. 

 د. * برادر متوسلي = پس امور عمومي هم امكان دارد با تغيير زمان تغيير پذير باش
* حجت االسالم حسيني شيرازي= معلوم شد كه امور عمومي بايد جاده يا راه آهن باشد و اين جاده چه 
حاال و چه ده سال يا صد سال ديگر در اختيار دولت است. كنترل و تنظيم آن مربوط به دولت است جاده و 

 ايستگاهي كه هست مال دولت است اما خود لكوموتيو. .........
متوسلي= فرض كنيد به عنوان مثال يكروز الزم باشد كه ماهواره داشته باشيم كه اين ماهواره امري * برادر 

 عمومي ودر سطح روز مورد نياز عموم باشد در اينجا باز هم. .....
* حجت االسالم حسيني = مال دولت است. مثل ايستگاه راديو و تلويزيون كه شما ايستگاه راديو و تلويزيون 

داريد. اداره كشور بر اساس فرهنگ و روابط عمومي جامعه است يعني اساس كل تنظيم جامعه خصوصي ن
برميگردد به تنظيم خبر و تنظيم افكار. چرا كه شما ميخواهيد با اين وسيله انگيزه ها را هدايت كنيد. اگر شما 

عه را به دست ديگري سپرده خبر را بدست جامعه بسپاريد در واقع به اين معناست كه وسيله تنظيم كننده جام
 ايد. 

 * برادر سعيد لو = خود آن را نمي توان تنظيم كرد؟ يعني دولت فقط آنرا تنظيم كند؟ 
* حجت االسالم حسيني = يعني نقش كنترل كننده را داشته باشد؟ اين درست مثل اينست كه واليتش را 

! تصرف وسائل ارتباط جمعي در اداره جامعه بدست ديگري بسپارد و بگويد من كنترل مي كنم تو واليت كن 
خيلي عجيب است و يكي از مواضع پيچيده هم هست. خيلي ها خيال مي كنند كه روزنامه ها بايد آزاد باشند ( 

 و از اين قبيل حرفها. .....) اين عده روزنامه را بصورت يك كاال نگاه مي كنند. 
اد باشد؟ بايد هم تصديش و هم مباشرتش را دولت داشته * برادر متوسلي = يعني روزنامه نمي تواند آز

 باشد؟ 
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* حجت االسالم حسيني = البته ريزه كاريهائي دراين زمينه وجود دارد كه در جاي خود بايد بحث بشود. 
مثال اينكه طريقه كنترل آنها بايد چگونه باشد؟ آيا به اين معناست كه بايد هر چيزي را پيش بيني ( و جلو 

كند يا فقط از مواردي كه شايع به ضرر ميداند يعني به منزله تصرف در واليت دولت ميباشد جلوگيري  گيري )
 نمايد. 

اين نكته حساسي است كه عرض ميكنم. شما چه يك دستگاه درست كنيد چه يك حزب تشكيل بدهيد 
ه درست كنيد اينهم تصرف چه يك جمعيت براه بياندازيد اينها همه در تصرف امور دولت است و چه يك روزنام

در امور دولت است. ( خوب دقت كنيد ) اين مسئله دقيقي است كه عرض ميكنم شما در يك حزب كار جمعي 
انجام ميدهيد و در اين كار جمعي دستوراتي كه نسبت به افراد حزب صادر ميشود بايد مشروعيت و رابطه 

شما كه در فالن حزب هستيد دستوري كه از شرعي اين دستورات مشخص باشد. من كه در يك حزب هستم 
سوي مركزيت حزب يا رئيس حزب صادر ميشود انجام نميگيرد مگر اينكه دستور الزم االطاعه باشد. اگر رابطه 
اين دستور با ولي من له التصدي مشخص نشده باشد اطاعت از آن اطاعت از طاغوت خواهد بود. ولي اگر اين 

بازوهاي حكومت مبدل شوند اين اطاعت صحيح است و بايد انجام بگيرد فرض احزاب به شاخه هاي حكومت و 
كنيد كه وزارت ارشاد اداره يكي از قسمتهايش را بدست يك جناح بسپارد در آنصورت ديگر نصب و عزل كسي 
كه كار جمعي را انجام ميدهد ( عزل و نصب متصدي آن قسمت ) توسط وزارت ارشاد انجام ميگيرد. حاال چه 

شكل متمركز باشد ( كه ميگويند فالن وزارتخانه ) و چه در سطح غير متمركز مثل اينكه جمهوري اسالمي  در
حكومت فدرالي تشكيل بدهد و اداره هر ايالت را بدست يك امير بسپارد ( مثل زمان حضرت مولي الموحدين ) 

مي كنم. آن كسي كه از طرف البته در شكلهاي مختلف حكومتي و بصورت عام و منهاي نظام فعلي را عرض 
استان فارس منصوب است اختياراتي بسيار وسيع تراز اختيارات استاندارفعلي خواهد  "حضرت امام براي مثال

داشت در آنوقت شما كه در فالن شاخه حزب مشغول فعاليت هستيد نبايد ازمركزيت حزب خود اجازه بگيريد 
و زير نظر او كار كنيد. اين مسئله در مديريت جامعه در شكل  بلكه بايد از آن آقاي استاندار اجازه بگيريد

سازمانيش خيلي مشخص است اما در شكل روزنامه اي مطلب خيلي پنهان است يعني بسيار پيچيده است كه 
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چگونه سخن يا نوشته اي مي تواند انگيزه ها را جهت بدهد و اينطرف و آنطرف ببرد. تصرف در واليت بدون 

ص با متصدي امر واليت داشته باشد ممكن نيست. در غرب بظاهر روزنامه ها و رسانه هاي آنكه رابطه مشخ
گروهي وحزب سازي را آزاد ميكنند ولي در باطن بين مردم اختالف مي اندازند و بعد ازاختالف انداختن بين 

عمل كنند. البته  مردم خود سران ائتالف مي كنند و در پشت پرده تعيين ميكنند كه بايد چه كاري را چگونه
دموكراسي به اين معنا نيست ونظام دموكراتيك اين چنين نيست بلكه دموكراسي در مفهوم اسالمي هميشه با 
قيد قوانين مكتب همراه است. همان طور كه شما ميگوئيد سوسيال دمكرات يعني به سوسياليسم و جامعه 

اين جامعه از مالكيت خصوصي دفاع كند و وقتي  گرائي قيد دموكراسي ميزنيد و ميگوئيد معني ندارد كسي در
پرسيده شود كه چرا مگر آزادي و دموكراسي وجود ندارد؟ خواهيد گفت آزادي هست اما بر اساس اصالت 

 جامعه. 
* برادر توسلي = تكليف دستجات غير اسالمي فعال چيست؟ آيا در جامعه اسالمي مي توانيم چنين 

 ن حال تبليغات فراوان هم داشته باشند؟ دستجاتي داشته باشيم كه در عي
* حجت االسالم حسيني = نه خير در بين خودشان و در شرايط اهل ذمه بله ولي اينكه در جامعه مسلمين 
باشند و انتشار كتب ضالل داشته باشند خير. من مسئله فقهي آن را عرض مي كنم كه خريدش حرام و اگر 

ف آورند نگهداريش حرام بركسي كه بخواند ( بعنوان تحقيق و قدرت رد كسي نخريد و براي او به عنوان تعري
ونفي مطالب آن را نداشته باشد ) حرام چاپ و خريد و فروش و نگهداري و خواندن آن حرام است مگر بر كسي 
كه قدرت رد مطالب آن را داشته باشد. اما اين يك طرف بحث است. طرف ديگر بحث اين است كه اسالم 

اول به كافر اعالم ميكند ما حاضر به مناظره هستيم اگر مرد ميدان بحث هستيد به بحث بنشينيد ولي درمرتبه 
نه با يك بقال كه كارش رفع حاجت مسلمين در مايحتاج روزمره ايشان است بلكه با كسي بحث كنيد كه 

كند رد آن شبهه به وظيفه اش خواندن و مطالعه است. فراموش نكنيد كه اگر كسي نبود شبهه كفار را رد 
صورت واجب كفايي به عهده همه افراد جامعه مي افتد. اين معنايش آن است كه كساني كه مستعدند 
نميتوانند عنداهللا عذر بياورند و بگويند كه ما كار ديگري داشتيم خير اين كار بايد انجام بگيرد. اما اگر يك نفر 
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و بر كفار مسلط شدند تكليف از ديگران ساقط ميشود. آنگاهست  دو نفر صد نفر ( باندازه منبع الكفايه ) آمدند

كه اگر شما به يك كمونيست برخورد كرديد ميگوئيد شما برويد با آقاي فالن يا فالن مركز يا فالن پايگاه كه 
 آماده پاسخ دادن به سواالت شماست بحث كنيد بلكه با آزادي كامل و با تمامي استدالالت خود بيائيد و نه يك

روز نه يك سال بلكه پنج سال بنشينيدبحث كنيد ولي اگر پس از بحث و روشن شدن مطلبي كه ( مثل دو دو 
 تا چهار تا ) واضح است تسليم حقيقت نشديد آنگاه رفتار ما در قبال شما هم تغيير خواهد كرد. 

است كه اين گروهها در * برادر رسولي = منظور اين بود كه در حال حاضر اين مطلب در اذهان جا افتاده 
 فعاليت هاي تبليغي آزادند منتهي تا آنجا كه با اساس حكومت مخالفت نداشته باشند. 

به اين خاطر است كه ما االن مجبور باشيم واال حكم اولي همان است كه  "* حجت االسالم حسيني = دقيقا
به ملت تزريق كرده و جامعه را مريض ساله خود را  ٥٠عرض كردم. در جامعه و بازده و شازده اي كه فرهنگ 

كساني نيستند كه وارد  "كرده اند نميتوان اعتراض كرد كه چرا ورزشكار درجامعه نيست؟ در اين جامعه فعال
ميدان بشوند و اين مطلب را حل كنند و تا وقتي كه ( افرادي جهت رد شبهات كفار و بحث با آنها ) پيدا نشوند 

 بپذيريم.  مجبور هستيم چنين چيزي را
* برادر نهاونديان = عين حال كه اين بحث بحث جالبي است اجازه بفرمائيد كه دنباله بحث را قطع كنيم 
چرا كه از موضوع اختيارات دولت در زمينه هاي اقتصادي مقداري فاصله گرفتيم. به اين خاطر كه حاج آقا 

مايند انشاء اهللا درهفته آينده پاسخ اين سواالت را حسيني بايد زودتر بروند برادران سواالتي كه دارند طرح بفر
 بيان خواهند كرد 

* برادر چايچي = سوال من برميگردد به امورعام. كه يك نمونه آن پروازهاي هوائي و امور هواپيمائي است 
 كه ( بخاطر مسائل جاسوسي و. .. ) نبايد در دست بخش خصوصي باشد پروازهاي داخلي چه طور؟ 

 سالم حسيني = بنا باشد كه كنترلهايش دست مردم نباشد. * حجت اال
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* برادر نهاونديان = ما در حال حاضر درعناوين اوليه بحث ميكنيم آن بحث هاي عناوين ثانويه در ارتباط با 
مصلحت سنجي هاست كه براي خود آن مصلحت سنجي ها بايد روش برنامه ريزي را بررسي و مالحظه كنيم 

 عناوين اوليه را بفهميم.  االن قصد داريم
* برادر دماوندي= در مسئله امور عام كه گفته شد وظيفه دولت است كه در انجام آن دخالت داشته باشد آيا 

تحت عنوان موضوع مشخص شده اند. مثال  "براي اين امور عام تعريف مشخصي داريم؟ يا اينكه امور عام صرفا
ن صورت مشخص شده است؟ يا خير امور عام يك تعريف كلي دارد با يك . .. آيا به اي_٣. ... _٢راه سازي  _١

 سري ظوابط خاص و هرچيز كه در آن جا گرفت از امور عام محسوب ميشود؟ 
 * حجت االسالم حسيني = همان دومي است يعني همان تعريف عام. ..........

 ط آن را بيان كنيد. * برادر دماوندي = پس لطف كنيد بفرمائيد تعريف امور عام و ظواب
 * حجت االسالم حسيني = امور عامه اي كه وظيفه فرد نمي شود. 

* برادر دماوندي = اين يك تعريف كلي است. آيا ضوابط خاصي نيست كه به اين بخورد؟ اين تعريف خيلي 
ط خاص هم كلي است و هركس ميتواند بگويد اين ( يك مورد ) وظيفه عام است بنابراين بايد يك سري ظواب

فرض كنيد ) احتمال ضرر براي كل  "گفته شود اين امر از امور عامه است با شرط ( مثال "داشته باشد. مثال
 جامعه دارد و. ..............

* حجت االسالم حسيني = برعكس با اين قيدها وسعت پيدا مي كند با قيد ضرر هم ميتوان گفت كه مثال 
 باشد.  _جزء امور عام  _يك متر كارگاه كوچك هم بايد 

 * برادر دماوندي من ميخواستم بدانم از نظر رساله چگونه است؟ 
* حجت االسالم حسيني= به حضورتان عرض كنم كه بنظر من بايد اين قسمت را از خود رساله همراه با 

ان كنيم قيدها و خصوصياتش نقل كنيم. بعد هم مسئله ضرر خوردن به مسلمين را بصورت يك بحث مفصل بي
كه مصلحت و ضرر چيست؟ چون اينروزها در كارهاي كارشناسي هم مصلحت را شناسايي مي كنند هم ضرر را 

 !! 
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* برادر نهاونديان= پس يك سوال اين شد كه تكليف امور عمومي چيست؟ تكليفش با كيست؟ آيا ضوابطي 

 دارد يا ندارد؟ 
 * برادر كرباسيان = من چهار تا سوال دارم : 

 ) آيا تعيين قيمت و تنظيماتي كه در مورد آن صورت ميگيرد از وظائف دولت است؟ ١
 اتوبان قم ) پول بگيرد در حاليكه اگر  ") االن حاج آقا حسيني فرمودند كه دولت نمي تواند از اتوبان ( مثال٢

راهي ساخته و  از جنبه ديگر نگاه كنيم مسئله به اين شكل مطرح ميشود كه دولت با بيت المال عمومي
براي عده اي يك سري خدمات ايجاد كرده است تا بتوانند از آن استفاده كنند ( حالتي شبيه به اقطاع يعني 
واگذاري چيزي در اختيار عده اي ) آيا دولت مي تواند در قبال استفاده اين عده از اين راه بجهت اينكه در 

 ند يا نه؟ ساختن آن از كل مردم ماليات گرفته پولي دريافت ك
) در مواردي كه يك نفر يا عده اي معدود با يكديگر جمع شده اند و در كاري مثل اتوبوسراني يا راه آهن ٣

سرمايه گذاري ميكنند و با تباني با يكديگر باعث انحصار يا دامپينگ بشوند آيا دولت مي تواند در اينگونه امور 
را خود بعهده بگيره؟ در حاليكه سرمايه گذاري يك عده  كه امكان انحصار وجود دارد جلوگيري و تصدي آن

 معدود و تباني آنها با يكديگر موجب انحصار و جدا شدن از مصالح مسلمين بشود. 
* برادر نهاونديان= همين سوال را من به يك بيان ديگر عرض كنم آيا اگر در يك زمينه اي اجازه دادن به 

ار بود اين خود به عنوان يك مالك در مصلحت سنجي ها بايد بيايد بخش خصوصي مستلزم ايجاد تمركز وانحص
 يا نه؟ 

* برادر كرباسيان= سوال چهارم من اين است كه همانطور كه حضرتعالي فرموديد در بعضي از زمينه ها مثل 
ها را فرهنگي ايجاب مي كند آيا در اينگونه موارد مردم ميتوانند ساختمان _آموزش و پرورش مصالح اجتماعي 

بسازند ( چون سرمايه گذاري كوچك الزم است ) و اين ساختمانها را به دولت اجاره بدهند ولي چون اين 
فرهنگي كه بايد به جامعه داده بشود مسئوليتش با حكومت است كه چه نوع فرهنگي به جوانان بدهند ولي 

كه چه نوع فرهنگي به جوانان چون اين فرهنگي كه بايد به جامعه داده بشود مسئوليتش با حكومت است 
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جامعه داده بشود ( و لذا بخش خصوصي نبايد دخالت كند چون ممكن است كه آنرا از مسير اصليش جدا كند. 
) يا نه دولت بايد ساختمانها را بسازد و در اختيار ديگران بگذارد؟ آيا اين حالت برعكس مي تواند وجود داشته 

 باشد؟ 
ز ي= اين بحثها مربوط به اختيارات دولت در زمينه هاي فرهنگي اجتماعي * حجت االسالم حسيني شيرا

 است كه بهتر است بحث آنرا به بعد موكول كنيم اما در عين حال در حاشيه هم ميتوان آن را جواب داد. 
از وظائف دولت است يعني وقتي تنظيم ميكند  _در بعضي موارد  _* برادر نهاونديان= پذيرفتيم كه كنترل 

بايد كنترل هم بكند كه به آن تنظيمات عمل بشود. اگر در مواردي دولت به اين تشخيص رسيد كه الزمه 
كنترل تصدي من بر كار است و من بدون تصدي قادر به كنترل نيستم آيا اين حرف از دولت معقول است يا 

ينصورت آيا اين مورد به عنوان نه؟ يعني اگر خود موضوع فرياد زد كه من قابل كنترل نيستم مگر با تصدي در ا
 اولي تلقي ميشود يا اينكه اين مورد هم عنوان ثانوي دارد و بايد شرايط ايجاب كند؟ 

پس انشاء اهللا موضوع بحث جلسه آينده ما پاسخ به اين سواالت است كه من دوباره مطرح ميكنم وقتي كه 
ور غير عمومي ( حتي از اموال خود دولت) روشن شد امور عمومي به عهده دولت گذاشته شده است و در ام

دولت بايد سعي كند كه مباشرت نداشته باشد مگر به ضرورت ودر اين امورعمومي بايد برعكس مباشرت داشته 
 باشد مگر به ضرورت. خوب حاال سواالتي كه هست اين است كه : 

 ) اين امور عمومي چيست؟ ١
 و از وظائف دولت است واطاعت از آنها الزم ميباشد؟ ) آيا تعيين قيمتها جزء اين امور عمومي ٢
) اگر در بعضي موارد سرمايه گذاري ديگران موجب انحصار و تمركز بشود اين موارد بايد جزء مصلحت ٣

 سنجي هاي دولت مالحظه بشود يا نه؟ 
عده خاصي قرار  ) آيا دولت اجازه دارد در قبال خدماتي كه از پول كل مردم فراهم مي كند و در اختيار٤

 مي دهد پولي دريافت كند؟ 
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درباره نظام تشكيالت اداري و آماري كه در حال حاضر مشغول پي  "* برادر سعيد لو= آيا ما مي توانيم فعال

ريزي آن هستيم بحث كنيم؟ يعني آيا اين نظام تشكيالتي نظام جمهوري اسالمي كه مشخص شده و مسئله 
 تخانه ها معين شده قابل قبول هست يا نه؟ پايگاههاي مختلفي كه در وزار

بر اساس اسالم  "* برادر حجت االسالم حسيني= يعني نظام مديريت كشور؟ در بحث مديريت بايد كال
بعد اقتصادي هم مشخص خواهد كرد كه خيلي از مديريت ها الزم  "تحقيق و تغيير مناسبي داده بشود. طبيعتا

 نيست. 
 تشكيالت اداري كه در زمان حال مطرح ميشود چيز قابل قبول قطعي نيست  * برادر سعيد لو= پس اين

االن يك طرف قضيه را مالحظه كرده اند د رحاليكه بايد تمام جوانب  "* حجت االسالم حسيني= طبيعتا
 مالحظه شود. 

يد بعد از * برادر اعرابي=سوال من اينست كه االن ميتوان وارد بحث مديريت و تشكيالت شد يا اينكه با
 روشن شدن اين بحثها وارد آن قسمت شد. 

 * حجت االسالم حسيني = در اقتصاد يا در وزارتخانه سازي
مديريت در اسالم چگونه  "* برادر نهاونديان = يك وقت است كه شما عنوان عام را قرار ميدهيد كه اصال

ي است و بحثي است جداگانه. اما انجام ميشود؟ آيا مديريت متمركز است يا منبسط؟ اين يك بحث سياس
همان چيزي كه در آنجا در مديريت شكل پيدا ميكند بصورتي در بحث اقتصادي مديريت هم شكل  "طبيعتا

پيدا ميكند منتهي در بخش اقتصادي دو چيز است كه بايد مورد لحاظ قرار بگيرد اول آن وظايفي كه داريد 
 قتصادي وجود دارد چگونه است؟ چيست؟ و دوم شكل مدلي كه براي اداره امور ا

* برادر سعيد لو= با برادران جلسه اي داريم كه تهيه شرح وظائف را براي بخش بازرگاني به عهده آن جلسه 
گذاشته شده است تا پس از پيدا كردن مسئوليت هاي كلي دولت در رابطه با مسائل اقتصادي و بازرگاني و با 

است اين وظائف را براي بخش بازرگاني تعيين كنيم. اين بحث هنوز براي  توجه به معادله مديرتي كه پذيرفته



 ····························································································  ١٣١ 
ما روشن نيست كه مسئوليت هاي دولت در چه زمينه هايي است و دولت چه اختياراتي دارد؟ حجم مديريت 

 آيا كشتيراني ميخواهيم يا نه؟ و. ..... "دولت بايد چقدر باشد؟ مثال
دانستن مسائل اسالمي حجم آن به را بصورت چيزي كه بايد  "تا* حجت االسالم حسيني شيرازي = طبيع

بشود در نظر مي آورد. بعد از آن بايدآن چيزي كه االن مبتال به آن هستيم و مصلحت سنجي هاي آن  "بعدا
) پنجسال اول ناچاريم كه "(بر اساس مبني و روشي كه عرض كردم ) را تعيين كنيد. پس بنابراين تا (مثال

داري ما اينقدر باشد هرچند كه در آينده شروع به كم شدن خواهد شد و فالن بخش آن حذف حجم نظام ا
 ميشود و مسيرش فالن طور خواهد شد و قس عليهذا.......

* برادر نهاونديان = ما بايد هر جلسه از حضور آقاي حسيني تشكر كنيم كه با محدوديت در وقت به اينجا 
 تشريف مي آورند. 
م حسيني= اميدواريم كه خداوند بزرگ اين زحماتي را كه متحمل مي شويددر راه خودش * حجت االسال

قرار بدهد. خداوند ذره اي از حركتي كه قدم ما قلم ما در راه امور اجتماعي انجام ميدهيد در راه ارضا اميال 
ي (هرچند كه ناخود آگاه نفساني خودمان ( ولومنحيث البعلم ) قرار ندهد يعني حرفهاي ما ناشي از هواي نفسان

و از روي غفلت ) نباشد. خداوند همگي آنها را از روي بصيرت درراه خودش قرار بدهد. خداوند انشاء اهللا همگي 
ما را كارگرد راه حكومت كلمه حق در جهان قرار بدهد همه ما را از مد كاران حضرت تائب االمام الخميني قرار 

مر اين نائب رشيد و شريف وعزيزش را تا زمان ظهور وليش حضرت ولي عصر بدهد. خداوند انشاء اهللا تعالي ع
 عليه السالم ادامه بدهد. بمحمد و آله االطهار.





 
 

 

 ٧جلسه: 
در بانك اطالعات ثبت شده كه با توجه به تاريخ آن بايد اينجا (بين  ٤٠٧٥تذكر: اين جلسه به شماره 

 ) قرار گيرد٦٣٠و  ٦٢٩هاي  شماره
 درسهاي استاد حجت االسالم حسيني شيرازي

 شوراي برنامه ريزي  ١٨/١٠/٦١در مورخه 
* برادر نهاونديان = بدنبال جلسه اي كه در خدمت آقاي حسيني داشتيم كه البته فاصله اي افتاد بين آن 

 جلسات و اين جلسه را شروع مي كنيم. 
ي قرارمان اين بود كه انشاءا... چهار مقدمه را بررسي كنيم و بعد وارد اصل مقصود شويم. به عنوان ياد آور

مقصودمان اين بود كه برنامه ريزي بازرگاني و اين كه امور بازرگاني در جمهوري اسالمي به چه نحو بايد باشد ( 
د. يعني مالكهاي شرعي اين كار برنامه وصول به آن اهداف) مورد بحث قرار گير _آيين نامه _قانون و مقررات 

 را گرفته و برنامه ريزي بر پايه احكام انجام شود.
 مقدمه تشخيص داده شده كه عبارتند از :  ٤براي اين كار 

 _توصلي  _تكليفي  _احكام ا... چيست و تقسيماتي كه در آن ميباشد كدام است؟ (احكام وضعي  _١
 حث قرار گرفت) عنوان اولي و عنوان ثاني مورد ب _تعبدي

 اصوال اختيارات و وظايف دولت از نظر اسالمي چيست؟ خصوصا در مسائل اقتصادي  _٢
 شيوه برنامه ريزي از نظر اسالم چگونه است؟  _٣
 شيوه برنامه ريزي در امور بازرگاني چگونه است؟  _٤
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يزي بازرگاني ميشويم. كه انشاء ا... مقدمه را بررسي تمام كنيم آنوقت وارد خود برنامه ر ٤بنا براين اگر اين 

 سال بعد از انقالب به اين سمت حركت كرده ايم.  ٥الي  ٤بشود ادعا كرد كه بعد از 
در چهار مقدمه اي كه صحبت بود قسمت اول ( تقسيم بندي و. ...) بحث شد (جزوات آن موجود است كه 

) هم بحث شد. البته مقداري سئوال باقي ماند. برادران مالحظه كردند ) قسمت دوم ( اختيارات دولت و. .. 
اجماال از حضور استاد استفاده كرديم كه آنچه در بينش اسالم اصل است اين است كه وظيفه دولت سرپرستي 
است و در امور (خصوصا امور اقتصادي ) مباشرت ندارد مگر به مصلحت ( حتي در مورد اموال خودش ) در 

ه امور عامه است كه هيچ فرد خاصي متكلف آن نميشود. مثالهائي در جلسه آنچيزي وظيفه مباشرت دارد ك
 قبل گفته شد. حال اگر اجازه بفرمائيد سؤالهاي مطرح شده در جلسه قبل را به حضورتان عرض بكنيم. 

اول اينكه اين اموري را كه به عهده دولت گذاشته شده چه ميباشد؟ و تعريف و ضابطه اش چيست؟ كه اگر 
شخص شد بعد معلوم ميشود در ديدگاه اسالمي آنچيزي كه به عنوان اولي دولت متكلفش است همين اين م

 است و در امور ديگر هدايت و نظارت به عهده اش ميباشد. 
 سئوال بعدي اين بود كه آيا تعيين قيمتها جزء امور عمومي و از وظايف دولت است يا نه؟ 

( بخش خصوصي) موجب انحصار تمركز شد اين مسئله ميتواند خود سئوال سوم اگر سرمايه گذاري ديگران 
موجبي باشد براي اينكه دولت وارد مسئله شده و بگويد اگر ديگران سرمايه گذاري كنند انحصار و تمركز 
بدست آنها خواهد بود و چون دولت اولي به آنها ميباشد خود تصدي امور اقتصادي را در اختيار گيرد؟ سئوال 

قم كه مربوط به _ن بود كه در برخي از امور كه به عنوان امور اقتصادي ذكر شد مثال در جاده تهران چهارم اي
وظايف دولت شد. با توجه به اينكه استفاده كنندگان از اين جاده عده خاصي مي باشند ( كساني كه با اتومبيل 

رف خاصي خرج شود و از آنهايي در طول اين جاده حركت مي كنند) آيا درست است از بيت المال براي مصا
كه از اين جاده استفاده نميكنند نيز پول گرفت؟ ( در جلسه قبل بحث شد كه امور عمومي وظيفه دولت است 

 و پولي هم از ملت نمي گيرد ). 
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به همه اين تفاصيل حال كه وظايف دولت را ما اينطور تعيين كرديم اصال سئوال در برگيرنده كل تشكيالت 

 بافت دولتي كه ما به ارث برده ايم ميشود.  "وزارتخانه ها و كال  دولتي و
با توضيحات جنابعالي از حضورتان بيشتر استفاده خواهيم كرد. قبال از برادران شركت كننده در جلسه تقاضا 

 مي كنيم اگر از جلسات قبل سئواالتي مانده كه من فراموش كرده ام مطرح كنم بفرمائيد. 
 ئواالت اجازه بفرمائيد برادران حاضر در جلسه را حضورتان معرفي نمايم. قبل از طرح س

آقاي شيرازي معاون هماهنگي و پارلماني و آقاي سعيدلو معاون  _معاون بازرگاني داخلي حاج آقا شفيق 
كه در حوزه معاونت و طرح و برنامه زحمت  _آقاي دماوندي  _آقاي رسولي  _آقاي چايچي  _مالي و اداري 

 مي كشند. آقاي دكتر متوسلي در سازمان برنامه هستند و آقاي اعرابي كه در جلسات قبل حضور داشته اند. 
* برادر نهاونديان = اين ادعايي كه اصل بر عدم مباشرت است مگر به ضرورت يا مگر به مصلحت اين 

 كجاست؟ 
 يكنم سپس وارد بحث مي شويم. * حجت االسالم حسيني شيرازي = با نام خدا در مقدمه مطالبي عرض م

يكي از مشكالتي كه مسلمين به آن مبتال هستند اين است كه آن چيزي كه ارتكاض دارد در اذهان روش 
زندگي غربي است و يا روش زندگي شرقي. فكر و تحمل اينكه چگونه اسالمي زندگي كنند وجود ندارد لذا تا 

روي آن شيوه  "بچرخد ) عرض ميكنم ذهن آقايان دقيقا "قيمااين مطلب را ( كه امور بايد به دست دولت مست
در بازار توزيع يا در كارخانه توليد را اساس قرار مي داديم يعني در ذهن آقايان اينطور  "اي مي آيد كه قبال

متصور ميشود كه چرا دست فالن فرد كه آدم مقدسي است ( اهل خمس مكه و خيرات است ) نباشد. غرض 
 ه دست دولت اداره نشود بلكه آنطوري اداره شود كه دست آن آقاي محترم بازاري است. اين است كه ب

اين آقاي محترم بازاري قدرت مديريت توزيعي اش بر چه چيز استوار بوده؟ آيا بانك و سيستم اعتباريش به 
تدبيري كه همان شكلي كه براي اين تسهيل ايجاد ميكرده و آن فرمولي كه براي كارش بدست ميگرفته و 

ميكرده براي انجام كارش اين ها تدبيري براي اجراي احكام است؟ من يقين دارم اگر بازاريان ورزيده را بياورند 
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من باب شكايت از دست فكر سوسياليستي به ما با احترام نظر دارند ولي اگر به همين آقا بگوئيم ما في 

 شما؟  الضميرت را بگو؟ اين آقا فن تجارت را بايد بگويد يا
در حقيقت اينها مي خواهند روحاني ابزاري براي كوبيدن آن طرف باشد. قضيه را فني مي دانند منتهي فني 
كه ربطي به دين ندارد همين مثال را در مورد فن كشتي در نظر بگيريد. ما از فرديكه حرفش پيش است 

طرف مقابل را كنار زده تا فن ما به پيش  بواسطه (احساساتي كه در ملت وجود دارد يا. .....) ميخواهيم كه فن
بيايد. طرف مقابل هم همينطور است او هم ميخواهد فن ما را كنار بزند و خود را پيش بياندازد ) براي كسيكه 
توجه داشته باشد كه شما يك نظام ميخواهيد بياوريد در مقابل نظام ديگر نميخواهيد فقط زندگي كنيد براي 

 مسئله است كه من بسيار حساس هستم. زندگي كردن روي همين 
بنده ميگويم وظيفه و اختيارات دولت مباشرت در توليد و توزيع نمي باشد. بلكه رعايت مصلحت را بايد 
بكند. يعني وظيفه دولت نه فقط اين است كه مردم را به انحصار بكشاند و هيچكس حق توزيع ندارد مگر از 

ق توليد ندارد مگر تحت اين شرايطي كه دولت قرار داده است بلكه كانالي كه من معين ميكنم و هيچكس ح
ادعاي اين كه پول خمس و انفاس در دست من است را هم نميتواند بكند و بگويد كه من در مورد اين پول 

 مثل يك مالك رفتارميكنم نه با توجه به مصلحتها. 
تومان بيشتر نتوانم بفروشم در حاليكه  ٥٠٠فرض كنيد اين عبايي كه من دارم و بخواهم در بازار بفروشم 

تومان بفروشند. فرض كنيد اين عبا را براي من به عنوان نذر آورده اند. (ملكيت حق تصرفي  ٥٥٠ايشان بتوانند 
تومان بفروشم و به دست آقا ندهم كه  ٥٠٠نيست) ملكيت حقيقي است. اگر ملكيت اين نوع را دارم ميتوانم 

ي من اگر اولي به تصرف شدم ديگر نميتوانم كاري به غير از مصلحت انجام دهم. يعني تومان. ول ٥٥٠بفروشد 
 تومان بيشتر مي خرند تا دست من باشد بايد به آقا بدهم تا بفروشد.  ٥٠اگر از دست آقا 

تا اينچنين مسئله اي پيش مي آيد در ذهن اينطور متصور ميشود كه پس معادالت فرمولهاي بازرگاني 
من اگر در تهران  "در جلب اعتبارات و وارد كردن كاال و توزيع آن بايد درست شود. بنابر اين مثالمتعارف 

 هستم و يك نماينده در شيراز براي فروش فالن كاال قرار مي دهم دومين نفر كه آمد نمايندگي نمي دهم. 
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 است آنها را به كار ميگيرم. من براي اينكه اعتبار را بتوانم جلب كنم فنون و معادالتي كه شناخته شده 

كااليي را كه ميخواهند بخرند و بفرستند به خارج اول بايد سعي بكنم كه مدت داشته باشد و بعد  "مثال
اينجوري (ديسكانت) بكنم تا قيمتش پائين بيايد. اينجوري آنرا بايد مدت دار بخرم و بعد كاري كنم كه فروش 

 ماه بتوانم كار بكنم و اينجوري بايد جلب اعتبار بانك را بكنم.  ٦دت برود تا من با پول خود اين آقا در م
ولي اين با نظام اسالمي سازگار نيست. حاال آقا ميگويد اين كه از نظر فقهي اشكال ندارد يك جوري 
درستش ميكنيم. اگر به راه داشتن درست مي شد نظام سوسياليستي هم راه دارد. اين راه داشتن ديگر چه 

 اي است؟اين معنايش اينست كه ديگر خودش هيچ چيز ندارد. قضيه 
شما هر طوري ميخواهي حرف بزن من ميتوانم از شما تقليد كنم. آنقدر تمرين ميكنم تا مثل شما صحبت 

 كنم. اين بيان بيان اسالم نيست. 
و تعيين روابط معناي اين كه ( اگر راه دارد درست كنيد) اين است كه شما برنامه ريزي و تشريح شرع 

 بكنيد. بعد ما آن شرع شما را اسالمي ميكنيم. !!
گزينشي كه بنا باشد از احكام انجام بگيرد يعني بعضي اينطرفي و بعضي آنطرفي گزينش كنند. كار درستي 

 نيست. 
يك اگر تا ديروز مبتال به وضع دولت طاغوت بوده ايم در واقع ما تحت يك نظام بوده ايم نه برنامه ريزي 

 نظام مسلم در بالد كفر هم ميتواند زندگي كند ولي حاال اگر نظام بخواهيد درست كنيد چگونه؟ 
برنامه ريزها به اين مسئله عنايت داشته باشند كه وقتي ميگوئيم اين نيست بالفاصله آن چيزي را كه هست 

فرمولهاي غربي از بازار مسلمين  اسالمي ندانند و سعي كنند كليات امور را طوري بگردانند كه خود به خود آن
 بر چيده شده و ديگر جايي براي آن فرمولها نباشد. 

كارها را قبل از اينكه قوانينش تدوين بشود  "البته كشور در حال جنگ و انقالب و تحريم است. طبيعتا
در كارها هركسي هم نسبت به سليقه خود تغييري  "مجبور هستند بدست بنده و جنابعالي بسپارند ومسلما

 ايجاد ميكند. اما به مرور نظام يافته مبتني بر آن قوانين اجراء خواهد شد كه بايد باشد. 



١٣٨  ······························································································································································  
پي تابع اين نباشيم كه يك عده يار درست كنند يك عده ديگر تعاوني درست كنند عده اي شبكه درست 

 . بوده است "كنند. نه آن شبكه سوسياليستي را بپذيرد و نه اين شبكه اي كه قبال
 بنا براين اول اين مسائل را در خاطر داشته باشيد سپس وارد بحث شويم. 

حال بپردازيم به اين مسئله كه امور عمومي شامل چه چيزهايي ميباشد؟ دو قسمت اين مسئله مورد سوال 
 بود. 

قتي در اول اينكه چرا بيان ميكنيد كه والي حق ندارد خودش به مباشرت عمل بكند؟ بحث اين مطلب را و
مكاسب مطالعه كردم در آن بخشي كه مورد ملكيت خمس و انفاس صحبت به ميان آمده حضرت امام 
ميفرمايند مال شخص حاكم ملك نيست اوالي تصرف است. ( تصرف در هر چيزي كه مصلحت ايجاد كند ) 

الم ميشود سپس مي فرمايند تسعير و اسعار ممنوع اال آنجايي كه مقتضي باشد. پس حكم اوليه در اس
 ممنوعييت نرخ گذاري. 

وقتي مشاهده ميكنيم در جايي انحصار از طرف مردم واقع شده. براي اينكه آن انحصار بوجود نيايد يك 
 انحصار دولتي را مي پذيريم هر دو باطل است. 

براي مدت  "اگر اصل انحصار را نفي كردند بدين معني است كه اگر تنها راه منحصر بود به اينكه عالج فعال
معيني : موقتي حصر دولتي ميباشد. اين را ميتوان پذيرفت ولي راه انحصار را نمي توانيد اثبات كنيد. يعني 
نميتوانيد بگوئيد منحصر است و چاره اي ندارد پيشگيري از انحصار. مگر اينكه انحصار را به دست خود دولت 

 بسپاريم. 
ت يك قسمش تمركزي است و يك قسمتش تاميني و قسمت به عبارت ديگر گفته شده انحصار دو قسم اس

 تمركزي باطل و قسمت تاميني مستحب. 
 اشتباه نكنيد. اين رقابت آزاد غير از آن رقابت آزادي است كه در اروپا از آن صحبت ميشود. 

 گرچه حاشيه رفتن از كليات ميياشد ولي مجبورم بر آن تاكيد كرده و مثالي بزنم. 
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عرضه و تقاضا عمل ميكند. محروميت عمل مي كند. اين گاهي است كه از زير روابط  وقتي ميگويند

اجتماعي را نگاه مي كنند يا حداقل از زير يك قانون كلي اصالت سرمايه مي آيند نگاه ميكنند يعني تقاضاي 
ه باشد اجتماعي كه غير از تقاضاي طبيعي است ( هركسي كه استكان نداشته باشد و احتياج به آن داشت

تقاضاي طبيعي دارد) برمي گردد به درآمد اجتماعي سطح درآمد توزيع درآمد حال اگر توزيع درآمد را مالحظه 
برميگردد به روابطي كه اگر به من انحصار زيرسيگار سازي را دادند من قدرت خريد اين را خواهم داشت كه 

حصار من است در رتبه دوم قرار ميگيرد. ( در پول خريد استكان را از اينجا در بياورم. آن كسي كه تحت ان
 طبقه انحصارگران نيست) اگر از مصرف من زياد آمد به آن ميرسد. 

اين اشاره بدين جهت بود كه بدانيم قوانين حاكم و شرايط بر عرضه و تقاضا مسئله را بصورت يك تابع در 
 در اسالم پذيرفته نيست. مي آورد. و شرايطي را كه غرب در روابط و قراردادها مي پذيرد 

بنابراين وقتي روابط روابط اسالمي شد تجار سعي ميكنند در رابطه با آن فرمولها حركت كنند. و اين فرمولها 
 طوري نيست كه يطرفه قضيه را مورد ارزيابي قرار دهد. 

 پس اسالم نه اين است و نه آن و نه مختلطي از اين و آن. (سرمايه داري و كمونيسم ) 
اين هم غلط است كه كسي بخواهد جواب سرمايه داري را بدهد به استدالل ماركس و جواب ماركس را 
بدهد به مطلوبيت نهايي و عرضه و تقاضا و غيره و. .... نتيجه اش اين بشود كه گاهي از اينطرف و گاهي از آن 

بعضي موارد حرف اين صدق طرف الهام بگيرد و اثر اجتماعي آن سيستم مختلط ساختن است و بگويند در 
 ميكند و در بعضي موارد حرف آن. خير اينطور نيست. 

آن چيزي را كه در كتاب مكاسب آقا مالحظه و مطالعه كردم اين مسئله كه انفال را ملك ندانسته اند بلكه 
 حتي ملك جهت جداي از مسلمين هم ندانسته اند. يعني نگفته اند اين مال اين جهت است و لو مصلحت

 مسلمين نباشد. 
شما يك موسسه اي داريد از موسسه هم چيزي ملك گروهي ميباشد و براي اين پول كار ميكنند در  "فرضا

 آن جنس : فقط نحو اين عده را رويش حساب ميكنند نه نحو آن ملك را. 
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ه در مصلحت حزبي را در نظر بگيريد كه اموالي دارد و از اموال در مصلحت خودش استفاده ميكند ن "مثال

عموم.يا شما يك لباسي داريد و ميخواهيد بفروشيد در اينجا حساب مصلحت خودتان را ميكنيد ضرر به جمع 
نداشته باشد. مسئله اي جداگانه است. در اينجا مصلحت آن طرف هم بايد در نظر گرفته شود. پس اگر به اين 

 نحو بود اموال دولتي مباشرتش به مصلحت برميگردد. 
اين بعد از آن مسئله كه قيمت گذاري را از طرف شارع ممنوع نمودند در مسئله بعد اجازه مي دهند بنابر

انحصار و سومي را كه فراموش كرده ام. بعد مي فرمايند البته بر اساس مصلحت. براي  _٢قيمت گذاشتن _١
 اعمال اين حق هست. براي امام اين حق هست. 

 دولت باشد مثل ملكيت شخصيه خارج ميشود.  پس مسئله اينكه ابتداء در اختيار
دولت را به عنوان يك شخص مالحظه كردن و يا شخص حقيقي كه نيست و شخصيت حقوقي هم نيست 

 ولي براي عام مبارزه كردند؟ آري. 
در قسمت دوم گفته شد ( اگر مصلحت باشد ممنوعيتش از نظر شرع) بدين معني است كه حكم اولي هم 

حراز اينكه اين مصلحت هم هست مشروط بر اين است كسانيكه بخواهند جداي از مصلحت مصلحت نيست. ا
سنجي غربي و شرقي تشخيص مصلحت بدهند واال شما به بانكداري بگوئيد مصلحت مي دانيد كه ربا را حذف 

مطالب كنيم؟ يك نقر هم نميگويد بله البته مقصر نيستند زيرا آنها طبق اطالعاتشان نظر مي دهند و صرف 
 گذشته را مالك قرار ميدهند. 

در مثل است كسي را كه خودش را بخواب فرو برده نميتوان بيدار كرد ولي كسي كه در خواب است ميتوان 
 او را بيدار كرد. 

اين افراد ( متصديان امور بانك ) فكر اينكه آيا ميشود بدون ربا و سود نظام بانك را ادامه داد يا نه را هم 
چون به عنوان يك اصل تخلف از آن معادالت را ممنوع ميدانند. لذا مصلحت سنجي را نبايد اينطور نميكنند 

انجام داد. بلكه بايد اول احكام اوليه اسالم را در بيع مشاهده كرد. ( هيچ مصلحتي به اينها نميرسد ) سپس 
تادن در نماز را نداشته باشد و بيان كرد كه هيچ ضرري اعظم از قصور حدود الهي نيست. مگر اينكه قدرت ايس
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نشسته بخوانيد. منظور از عرضم اين است كه الاقل زحمت فكر كردن را خودشان متحمل بشوند. نه اينكه 

 بگوئيد حاال كه همه چيز آماده است و معلوم. 
ء سئوال شده امور عمومي چه چيز است؟ در جلسه قبل عرض كردم كه راه و ارتباطات و از قبيل اينها جز

امور عام است و درست كردن اينها به عهده شخص نيست. يعني كسي ازعام نمي تواند راهي را كه قابل استفاده 
پلي را هم در جاده درست كنند و هر ماشيني كه از روي پل عبور  "مردم هم كه باشد خودش بسازد و مثال

وجود داشته باشد ولي در ايران  كرد پولي دريافت كند. البته در بعضي از مناطق ممكن است به اين شكل
 اينطور نيست. 

سوال بعدي بدين صورت مطرح شده كه تعيين قيمتها جزء امور عمومي ميباشد و از وظايف دولت است و 
 اطاعت از آنها الزم ميباشد؟ 

پاسخ = اگر در ابتداء بيان شد كه تسعير حرام است بدين معني است كه تعيين قيمت صحيح نيست. اگر به 
مصلحت سنجي غربي و شرقي هم توجه نكنيد و قدرت پياده كردن احكام الهي ميفرماييد (تسعير حرام است ) 

 را داريد بايد اجراء كنيد. 
ميفرمايد ال يجوز تسعير ( جايز نيست نرخ گذاري) سپس ميگويد براي مسلمين اين وجود دارد كه نرخ 

 گذاري كند. ( بنا به مصلحت ) 
لوم ميشود حكم اولي عدم صدق است. نبودن نرخ گذاري است. پس اين جزء امور ثابت نيست از بيان اول مع

كه نرخ گذاري هميشه بايد باشد اين جزء اموري است كه در بحرانها در اختيار دولت است. البته مقياس بحران 
 را فراموش نكنيم. نبايد شرقي و غربي را در نظر بگيريم ) 

معه از نظر يك سوسياليست وجود مالكيت هاي مشروع و از نظر يك طرفداران بدترين ابتالء در يك جا
 سرمايه داري عدم مركزيت سرمايه است. 
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طرفدار سرمايه داري ميگويد چرا اينها را به وسيله انحصار و بوسيله بانك يا شركتها سازمان دهي نميكنيد. 

را در بانك يا سهام شركت گذاشته و اين پولها و  چرا جذب پول نمي كنيد. چرا كاري نميكنيد كه مردم پولشان
 سرمايه ها متمركز شود. و بدين ترتيب شما بتوانيد كنترل كنيد و از اول تحت اختيار شما باشد تا آخر. 

آن چيزي را كه آنها بحران ميدانند شما بحران نميدانيد و آن چيز را كه شما بحران مي ناميد آنها بحران 
 نمي دانند. 

در خاموشي = آنجايي كه فرموديد در صورت ضرورت دولت ميتواند تسعير قرار دهد تخلف از تسعير برا
 ضمان مي آورد يا اينكه يك تخلف است؟ يعني مثل كم فروشي است يا نه؟ 

بيان شده گاهي شما ميگوئيد اين يك  "استاد حجت االسالم حسيني شيراز ي= البته بحث اين مطلب قبال
ت كه بهم خورده و گاهي ميگوئيد يك رابطه تكليفي است گاهي مي گوئيد من مكلف هستم رابطه وضعي اس

فالن كار را انجام بدهم و اگر انجام ندادم گناه مرتكب شدم و گاهي ميگوئيد خير اين حكم تكليفي نيست حكم 
از قيمت گذاري وضعي است. شرايط بيع اين است. اگر در اين شرايط انجام نگرفت مال منتقل نميشود. اگر 

تخلف كرد مال منتقل ميشود و ملكيت مي آورد يعني بصورت مال نامشروع در دستش نمي ماند و هركس 
تخلف كرده بايد جريمه بشود يا شالق بخورد و يا. ... بشود. به هر حال كيفر دارد. ولي اصل رابطه باطل نيست. 

ه وضع كرده و ميگوئيد كه بيع بدين صورت درست برخالف رابطه وضعي كه شارع چيزي را بر اساس احكام اولي
است بقيه اش باطل شده جزء شرك ميشود. بعد بايد ديد اين قسمت دوم كه باطل شده او چه نوع حكم 

 ميكند. 
سوال شده در بعضي موارد سرمايه گذاري ديگران موجب انحصار و تمركز ميشود آيا اين موارد بايد جزء 

 نه؟  مصلحت سنجي مالحظه شود يا
* برادر نهاونديان = به عبارت ديگر اگر در شغلي يا امري خود دولت وارد نشود منجر به اين خواهد شد كه 
عده خاصي در آن شغل سرمايه گذاري كنند كه در نهايت نوعي انحصار در اختيار آنها قرار مي گيرد. آيا اين 
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انحصار راهي جزء وارد شدن خود دولت جزء مالكهاي مصلحت سنجي دولت قرار ميگيرد كه براي شكستن 

 وجود ندارد؟ 
* حجت االسالم حسيني شيرازي = به عنوان مثال كارخانه اي كه كبريت توليد ميكند و در مكاني كاالي 

ريال قيمت ميگذارد براي فروش. حال من هم مشابه همان كبريت را درست كرده در مقابل  ٥خود را هر دانه 
ريال  ٣معرض فروش قرار ميدهم او نيز باالجبار قيمت را پائين آورده و دانه اي ريال به  ٣او به قيمت 

سال خرج كرده ام تا  ٤ميفروشد. من چون توليد انبوه در شكل ديگري دارم آالن خرج ميكنم همانطور كه 
 ٢راين ميگويم كارخانه به توليد رسيده حاال هم خرج مي كنم كه بازار توزيع را در انحصار خودم نگه دارم. بناب

ريال  ٥/١ريال. او ديگر نميتواند  ٥/١ريال. سپس باز پائين آورده ميگويم  ٢ريال او نيز با سختي ميگويد 
ريال اما در اينجا ايشان ضرر ميكند و من نيز براي به شراكت در آوردن او با خودم  ١بفروشد و ميگويد 

ويم كارخانه شما جزء سهام باشد. وقتي جزء سهام پيشنهاد ميكنم. وقتي مي پرسد چگونه شريك شويم؟ مي گ
نفر ديگر ميباشد. البته اختيار تعيين  ٥درصدش در اختيار من و آن  ٥١آمد ديگر اين سواي سهامي است كه 

مدير عامل با ماست چرا كه فقط سرمايه اش در اختيار دولت است. حاال ايشان قبول نميكند. اما من ميگويم 
براي اينكه اين نوسان هم در بازار شما پديد نيايد. ايشان وقتي ميبينند كه راهي جز قبول كه ما حاضر هستيم. 

 ندارد با اكراه مي پذيرند. 
 بدين صورت ايشان در جزيي از كار ما سهيم هستند. 

پس وقتي من شريك ميشوم براي خودم حق قرار ميدهم در آن تصميم گيري ها و اجازه توليد به نحوي 
دهم كه جنس او هيچ وقت توان رقابت با جنس مرا نداشته باشد. چرا كه من در اداره ايشان شريك قرار مي 

شده ام. يعني پذيرفته ام كه سرمايه من سودي به غير از نيم درصد نداشته باشد. براي خريد گوگرد و چوبي 
يمت جان كندن. ايشان بعد كه در ساخت كبريت بكار ميرود اعمال نظر ميكنم. بله دولت آزاد كرده ولي به ق

 فكر ميكند كه تعطيل بكند بهتر است. 
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در مورد آهن نيز به همين ترتيب مواظب هستيم وقتي ديدم از خارج كاالئي مشابه كاالي من وارد كرده 

 همه كااليش را ميخرم. 
انون شركت اجازه داد پس بايد بدنبال ريشه قضايا بود. دولت انحصار ابتدائي براي بازار ايران ندارد. وقتي ق

ميليون در آنجا متمركز بشود. اگر شركت را  ٥٠ميليون ديگري و. ... به همين ترتيب  ١٠ميليون من و  ١٠
 بكنيد عقد جايز اول بين ما دعوا در ميگيرد. 

بعد اگر گفتيد بانك هم شركت انتفاعي نيست مثل اداره تلفن است و چك هم اگر نقد نباشد هيچ ضماني 
و مثل كاغذي معمولي ميباشد. ابزارها يك پس از ديگري از دست ما در مي رود. اگر من از خارج هم كاال ندارد 

دهم كاالي سفارش شده پول بسپار بلكه ميگويند برابر صد در صد كاال را  ١وارد كنم به من نمي گويند برابر 
حتي پول هم قبول نكرده و بگويند بايد كاال  بايد پول نزد ما نگه داري. اگر به نرخ ارز دولتي هم قبول نكردند و

از اينجا بخري و صادر بكني بخارج بايد بپذيرم. چرا كه نفت را بخاطر اينكه شما از پولش براي واردات استفاده 
 كنيد توليد نميكنيم. 

جنس خريده اند  ما كه پول نفت را از شما نخواسته ايم؟ چرا ما پول نفت را به اداره ها داده ايم و آنها از شما
 و پول به دست شما آمده. 

بنابراين وقتي گفتيم شما ميتواني اين پول را در كاال به گردش در بياوري يعني با اين پول ميتواني يك 
كااليي كه در ايران توليد ميشود بخري و در خارج نفروشي و ارز حاصله از فروش كاال را به ايران بازگرداني. تازه 

توزيع و خصوصيات ديگر ما آن اعتبارات را در اختيارت نمي گذاريم و قيد ميكنيم شما وقتي به در نحوه  "بعدا
 كسي مي فروشيد در قبال جنس چك به دست شما ندهد چك مثل كاغذ معمولي بي ارزش ميباشد. 
ن بدتر از به نظر من اگر يك مقداري از قوانين اسالم به تجار گفته شود همه را وحشت زده خواهد كرد كه اي

 سوسياليست است و بگويند در سوسياليست آدم ميداند كه الاقل يك نان بخور و نميري به آدم مي دهند.
 اين مطلب را اگر درك كرديد آن مسئله انحصار و غيره روشن خواهد شد. 
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ر توليد به شما اول يك روابطي را ثابت در نظر ميگيريد بعد ميگوييد اگر موجب انحصار شد چه بكنيم بله اگ

 صورت انبوه صورت گرفت انحصار حاصل ميشود ولي اگر گوشه هايش را قطع كنيد توليد انبوه حاصل نميشود. 
 برادر نهاونديان = اگر اجازه بفرمائيد با يك مثال ملموس مطلبي را به عرض جنابعالي برسانم. 

دهد كه بايد صورت پذيرد. براي  يك سري سرمايه گذاريها براي رشد اقتصادي كشور را دولت تشخيص مي
اعالم ميكند كه دولت خود سرمايه گذاري نميكند. اما پولي  "اينكار بايد سرمايه مردم بكار گرفته شود. ضمنا

هم در اختيار مردم به عنوان سرمايه موجود نيست در اينجا دولت براي تشويق حتي در مواردي وام و يا اعتبار 
درصد سرمايه الزم را  ٧٥وزنامه اعالم ميكند كه براي توليد مصالح ساختماني تا هر روز در ر "هم ميدهد مثال

 دولت وام ميدهد 
نحوه سرمايه گذاري در بعضي از بخشها طوري است كه تعداد كارخانه هايي كه در اين زمينه با تكنولوژي 

ان داشت در وسعتي كه موجود درست شود بيشتر از يك الي سه تا نيست مگر چند كارخانه پتروشيمي ميتو
 الزمه سودآوري باشد. اين سه كارخانه خود انحصار است و انحصار را نميشكند. 

پس دولت يا بايد توزيع اعتبارات بكند كه ديگران از اين اعتبارات استفاده كنند و بروند كه تازه خود اين 
ن استدالل كه به هر ترتيب عمل كنند كارخانه بصورت افزوني قدرت انحصاري آن را بيشتر ميكند يا خود با اي

 در جائي انحصار واقع ميشود وارد عمل بشود و انحصار را در اختيار بگيرد. 
خواهيد پرسيد چه كسي گفته كارخانه پتروشيمي با اين وسعت؟ سوال اين است تا ما به آن تكنولوژي 

 خودمان برسيم اين سه چهار ساله را چه كار بكنيم؟ 
حسيني شيرازي = چند نوع تصميم گيري داريم كه من بعضي از آنها را باز گو مي كنم.(  * حجت االسالم
 نظر خودم ميباشد ) 

يكي اينكه ما لوازم آن تكنيك را تثبيت كنيم. يعني طوري قدم برداريم كه بيست سال بعد هم همينطور 
صار را به ولي ملت بدهيم. سوم اينكه باشينم كه امروز هستيم. دوم اينكه بگوئيم دولت مدير خوبي نيست و انح

سوال شود چرا اين چيزي كه قرار است توليد بشود انگيزه و امكاناتش به نحو طبيعي به دست مردم نيافتاد؟ در 
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جواب اين پرسش از شما سوال ميكنم كه چرا دولت پول بدهد. هميشه دولت بايد پول بدهد. كاري كنيد كه 

. در صورت اول به ذهن اينطور خطور ميكند كه انحصارات داخلي را قوي كنيم دولت مجبور به پول دادن نباشد
 متعلق به شركت فالن باشد.  "سرمايه داري داخلي را قوي كنيم تا مثل خارج پتروشيمي مثال

راه دوم اين است كه بدين صورت فكر نكنيم و ما بجاي اينكه اينكه اولويت را روي پتروشيمي قرار دهيم 
بدهيم چيزهايي كه قدرت توليدش بدست مردم انجام ميگيرد. و اينها را تابعي از رشد آن قرار دهيم.  اولويت را

 بعد ببينيم كه اين داروهاي شيميايي چگونه تجزيه ميشوند و چگونه تركيب مي شوند و. ....
صورت بگيرد سعي كنيم بجاي اينكه يك واحد پتروشيمي را به عنوان يك مجتمع مالحظه كنيم مطالعه اي 

بر اينكه اين واحد را به چند گونه ميتوان تقسيم بندي كرد؟ وقتي تقسيماتي را عنوان كردند ميگوئيم حاال كه 
مطالعه اي در مورد اينكه كوچكترين ظريفيتهاي توليدي آنها چقدر است انجام  "قرار است جنس بخريم قبال

منظور از گران يعني كارگر زياد ميخواهيد؟ ميگويد  دهيد. در جواب خواهند گفت گران تمام ميشود. مي پرسم
 خير كارخانه هم قرار است از خارج وارد كنيم. 

در مورد قدم اول كه مسئله كارگر بيان شد اين كارگري كه به عنوان مشغول سازي صورت پذيرد نه اشتغال 
رشدي را كه ميفرمائيد  توليدي چه فايده اي دارد؟ آخر اين چه منطقي است؟ ميگويد منظور از منطق و

اسم بجاي پتروشيمي بگويند. ...سازي و. ..... سپس  ٢٠ساله مقيد خواهيم شد كه به  ٥چيست؟ طي يك برنامه 
 يك برنامه ريزي در تجزيه آنها انجام ميدهيم و به مردم اعالم ميكنم كه ما احتياج به اين قسمت داريم

نم. در جواب گفتم كاري كن كه زنده هانميرند كه در اين مردي كه ادعا ميكرد من مرده ها را زنده ميك
 صورت احتياجي به زنده كردن مرده نباشد. 

شما نيز كاري كنيد آنهايي را كه مردم ميتوانند خريده و اداره كنند همان را بخرند. ابتدا بدنبال تجزيه در 
نند بطور اسالمي اداره كنند نه به شكل مقياس توليد نباشد. و همچنين به صورتي عمل كنيد كه خريدار ها بتوا

 غربي به شما تحميل كنند اگر بدين نحو باشد خوب است در حاليكه اينطور نيست. 
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* برادر خاموشي = برداشت من از سوال آقاي نهاونديان در مورد بيانات و مطالب شما بدين شكل بود كه 

ا در دست دولت ميباشد. ابتدا مالحظه ميكنيم شكستن انحصارات راه هاي مختلفي دارد كه تمامي آن راه ه
 اهرم تمام اين اشكال زير در اختيار دولت است. 

حدود اعتبارات چقدر  _استفاده از چه اعتبار بانكي  _تعيين محل  _( اجازه واحد توليدي با ظرفيت معين 
اخالقي و غير اسالمي شروع به  باشد و. ..) اما مشاهده ميكنيم با تمام اين محدوديتها طرف مقابل از راه غير

انحصار نموده در اينجا نيز اهرم انحصار شكني در اختيار دولت است. ( دولت ميتواند با سرمايه گذاري مشابه يا 
 ورود جنس بر او غلبه كند ) 

د حال با توجه به اينكه تمام اهرمها در اختيار دولت ميباشد چرا تا شبهه انحصار در مغز طرف پديدار ميشو
 مباشرت با خود دولت است و ال غير؟  "اصل كار را نفي كرده و اظهار نكنيم كه اصال

ما در توليد استكان يك  "* استاد حجت االسالم حسيني شيرازي = البته دولت حق ندارد بگويد كه مثال
 دستگاه بيشتر پروانه نمي دهيم بلكه مردم آزاد هستند در ساختن استكان. 

 تا بيشتر نباشد اين دليل نيست.  ٥طقه اينكه در اين من
 * برادر خاموشي = دليل بخاطر خود طرف ميباشد؟ 

 * استاد حجت االسالم حسيني شيرازي = طرف كه در مقابل او عزتي ندارد. 
 * برادر خاموشي = حفظ منافع عمومي هست يا نه؟ 

ت حفظ منافع من است كه عقد * استاد حجت االسالم حسيني شيرازي = خير عمومي نيست خصوصي اس
 شركت عقد الزم باشد. براي اينكه من تامين بشوم كه با شما شريك بشوم 

* اگر شما در اثر دعوائي كه صبح با همسرتان بعللي داشتيد ناراحت پيش من آمديد و من گفتم شما دير 
ين مال شما است و همين ضرر آمديد من در غياب شما دو تا تلفن كردم گفتند دست ما نيست. اين به ضرر تام

را اسالم قبول كرده اسالم نميگويد جامعه از آحاد افراد تشكيل ميشود. البته حاال ميشود به شرط ذم العقد 
 درست است. 
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طلبه اي ميخواست ماهي يكبار غذايي از گوشت درست كند. ليكن گربه اي گوشتش را ميخورد. رو به گربه 

م. چندين ماه به همين ترتيب گذشت. روزي خشمگين شد و گربه را در كيسه كرد و گفت آخر ترا حالل ميكن
اي انداخت و بر دوش گرفته از طرفي كه آبادي بر سر راهش نبود به راه افتاد. بعد از چندي راه رفتن خستگي 

وردن بر او غلبه كرد و توان از وجودش ربود هيچ كس در آن محل نبود و او تنها با خود گفت در اين حال خ
گوشت تو (گربه) بر من جايز است. چرا كه توان برگشتن به شهر در من نيست و در غير اين صورت از گرسنگي 

 خواهم مرد بر اين گمان گربه را طبخ كرد و صرف نمود !! 
اين يك واقعيتي است. جزئيات كار درست است. انداختن گربه در كيسه حرام نيست پيمودن راه حرام 

 ي نفس در همچنين كاري حرام است. نيست اما القا
 اينكه از اول كاري كنم كه شركت فقط عقد الزم بشود اين جايز نيست. 

نمي آييم بگوئيم پروانه كسب مي دهيم يك ناظر هم قرار مي دهيم و بعد اگر آن ناظر خوب عمل نكرد 
قاي خاموشي را مامور ميكنيم. آقاي حسيني را ناظر او قرار مي دهيم و اگر كم كم آقاي حسيني منحرف شد آ

اگر همه اين كارها بكنيم و بعد مشاهده كنيم كه دوباره آنها كار خودشان را ادامه ميدهند آنوقت به دست 
 دولت مي دهيم. اگر شيرين است براي دولت باشد. 

د كه اين غلط * برادر نهاونديان = بنابراين مطالب شما در رابطه با اين سوال بدين صورت ميتوان خالصه كر
است كه ما فكر كنيم اگر سرمايه گذاري مردم دربخش خصوصي در قسمت خاصي موجب انحصار تمركز 

 ميشود. تنها راهش اين است كه دولت جانشين او بشود. 
 زمينه اين انحصار تمركز شكسته ميشود.  "راههاي ديگر اصلي هست كه در عمل به احكام اصوال

 ازي = يعني به عبارت ديگر اينكه انحصار در اسالم نيست آن اصل است. * حجت االسالم حسيني شير
 * برادر نهاونديان = و وظيفه دولت اين است كه راه را بر مباشرت و تصدي بداند. 

* استاد حجت االسالم حسيني شيرازي = آن جريان احكام را اضافه و يا كم نكند و بر اساس آن حركت 
 احكامي كه زمينه ساز است.  كند نميخواهد كمك كند به
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* آيا دولت اجازه دارد در قبال خدماتي كه از قبول كل مردم فراهم ميكند و در اختيار عده خاصي قرار 
ميدهد پولي دريافت كند؟ بايد در خدمت عام قرار بگيرد دولت. جاده اختصاصي نبايد درست كند هنگاميكه 

طبيعي است كه عده اي از مردم از مسير خيابان آزادي عبور مي براي عام قرار ميدهد و توجه به امور دارد 
آنهايي كه از خيابان آزادي استفاده ميكنند از ميدان امام  "كنند و عده ديگري از ميدان امام حسين مسلما

حسين استفاده نمي كنند و همچنين آنهايي كه از مسير ميدان امام حسين عبور ميكنند از مسير خيابان 
فاده نميكنند پس نه آن خيابان متعلق به عده خاصي ميباشد و نه اين ميدان متعلق به عده خاصي. آزادي است

اما گاهي بر جاده اي راه را بر عده اي با نصب تابلو (بن بست) مي بندد و مخصوص عبور اشخاص خاصي قرار 
شخص بخصوصي نباشد و در  ميدهد اين بايد روشن بشود كه چرا در اينجا استثناء قائل شده بنا شد پول مال

 اختيار عام قرار گيرد. 
وزارت راه به موازات بودجه اي كه دارد  "* برادر نهاونديان = به هر حال اولويت را نبايد فراموش كرد مثال

مالكي براي ارجحيت و گزينش بايد وجود داشته باشد خود همين درجه  "ميتواند مقداري راه بسازد. نتيجتا
 ست يا چيز ديگر؟ عموميت مالك او

نفر بيشتر از آن استفاده  ٥٠٠٠در حالي كه راه عمومي ميباشد راهي كه در روستا وجود دارد بيش از 
هزار نفر ميباشد. آيا اين عموميت به  ١٠٠نميكنند و راهي كه درشهر ساخته مي شود مورد استفاده بيش از 

 ندي كرد بكار ميرود يا نه؟ عنوان يك مالك و به عنوان چيزي كه بتوان آن را درجه ب
* استاد حجت االسالم حسيني شيرازي = اين سوال بجايي ميباشد گاهي سيستم شهر سازي مبتني بر 
تمركز زندگي مردم قرار ميدهيم و گاهي بعكس. اگر مبتني بر تمركز باشد خواهيد گفت در نهايت نفي قشر 

مالك قرار داديد. ولي اگر عام قرار داديد نه به معناي خاص را در نظر گرفته ايد يعني حاكميت قشر خاصي را 
تامين اجتماعي كه باز از طريق ديگري يك تمركز دولتي بوجود بياوريد. به عنوان مثال گاهي شما طوري 
شهرسازي ميكنيد كه راه را به وزاتخانه ميدهيد و ميگوئيد وزارت بازرگاني بايد همه واردات را انجام دهد. با اين 

 رفت و آمد در آنجا بيشتر صورت ميگيرد.  ترتيب
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آنوقت شما الويت را روي توليد قرار ميدهيد نه مراكز توليدتان روشنگر ميشود. و وقتي مراكز توليد را تجزيه 

بدين شكل جاده كشي برايتان مفهومي ندارد و به شكل ديگري مطرح ميشود شما اين را زير  "ميكنيد اساسا
 بگوئيد درجات عموميت.  يكدستگاه نگاه نكنيد و

اول مصلحت هايمان را حاكم بر نحوه توزيع بكنيم اول قوانين اسالم را در مورد نحوه زندگي مشاهده 
بفرمائيد. سپس با توجه به اين نحو زندگي آن مسائل مشخص ميشود. يعني درنظامهاي مختلط اگر كلمه عموم 

 هد كرد. و منفعت عموم بيان كنيم تفسيرهاي مختلف پيدا خوا
* برادر نهاونديان = پاسخ سواالت مطرح شد برادران را انشاء ا... به جلسه بعد موكول ميكنيم. لذا براي ياد 

 بيان ميداريم.  "آوري چند نمونه از سواالت را كه زمينه بحث جديد جلسه آينده نيز خواهد بود ذيال
 تعيين ضابطه امور عمومي؟ _١
رهنگي جامعه مربوط به كدام امور دولت است آيا چون امور عمومي ميباشد تعليم و تربيت و رشد ف _٢

 تصدي آن با دولت است يا هدايت. 
آنجا كه جنابعالي تاكيد فرموديد كه منظور از دولت نظام اداره اسالمي كشور ميباشد با اين وجود در  _٣

 تشكيالت موجود اداره ممكلت دولت در كجا قرار دارد؟ 
به سواالت مطرح شده در جلسه آينده به بحث پيرامون مصلحت سنجي ها خواهيم نشستت كه  بعد از پاسخ

 گمان ميكنم در روند طبيعي مباحث ما قرار دارد. با تشكر از استاد حسيني شيرازي. 
* استاد حجت االسالم حسيني شيرازي = خداوند انشاء ا... ما را در هر كاري كه ميكنيم تسليم كلمه حق 

دهد. خداوند انشاء ا... مال ما را موجب عدول از كلمه حق قرار ندهد. خداوند هيچ وقت ما را به خودمان قرار 
واگذار نكند. انشاء ا... اميدوارم كه كلمه حق را خداوند در سراسر جهان بگستراند. و كلمه باطل را ريشه كن 

كند. 



 
 

 ٨جلسه: 
 اي استاد حجت االسالم حسيني شيرازيدرسه

  ٢/١١/٦١شوراي طرح و برنامه. مورخ 
* برادر نهاونديان : در جلسات قبل پيرامون (اختيارات و وظايف ونحوه عمل دولت در نظام جمهوري 
اسالمي) بحث شد. همچنين مشخص شد كه كار دولت سرپرستي است و اموري كه متصدي خاص نداشته 

مي ) دولت خود تكفل ميكند. بر خالف نحوه عملي كه فرد در امور و اموال خودش ممكن است باشد (امور عمو
 بكند مالك در اقدامات دولت مصلحت است. 

البته قرارمان اين بود كه مقداري مستند تر و مشروح تر از بيان آقاي حسيني استفاده كنيم تا ما نيز بعنوان 
باشيم و همچنين مقدمه اي شود براي تدوين اليحه اي كه عملكرد مقلد مستند فقهي رساله مان را داشته 

بخش دولتي در آن ذكر شده است. سپس در ادامه بحث پيرامون مصلحت مالك نحوه تشخيص مصلحت 
 ومصلحت شناس كه هر روز با آن سر و كار داريم به گفتگو بپردازيم. 

ر كتاب البيع كه كتاب استدالالتي امام خميني *حجت االسالم حسيني شيرازي: بسم اهللا الرحمن الرحيم. د
ميباشد بحث واليت فقيه را در بخشي از كتاب ذكر فرموده اند. مهمترين موضوعي كه در اين بخش از كتاب 
مطرح شده اين است كه انفال و مالياتها را نه فقط مل ولي فقيه ندانسته اند بلكه ذكر كرده اند كه ملك رسول 

 حضرت نبوده. اكرم هم درزمان آن 
فرق بين تصرف مالك و تصرف ولي در اين است كه مالك ميتواند در جنس خود تصرف كند مشروط به 
اينكه در ضوابط غير شرعي نباشد. من ميتوانم استكاني را كه قيمتش هم يك تومان ميباشد و مالك آن هستم 

ملكم تصرفات مشروع را ميتوانم انجام به ديگري هديه كنم و يا به نصف قيمت بفروشم چون مالك هستم و در 
دهم. مصلحت و عدم مصلحت شرط نيست. ولي اگر ولي درتصرف شدم تصرف من ممنوع است مگر اينكه 



١٥٢  ······························································································································································  
. چون ملك من نيست و تصرف درملك ديگر "مجوزي داشته باشم. يعني تصرف نمي توانم بكنم اال لمصلحتا

 انم بكنم. است . من تصرف در مال غير جز به مصلحت او نمي تو
منظور از تمام مطالبي كه در اين باب در (كتاب البيع ) به صراحت بيان شده اين است كه مثال دولت يك 
نفر را بعنوان مامور ميخواهد استخدام كند. استخدام كردن اين فرد بايد از روي مصلحت انجام گيرد. همچنين 

مصلحت نيست بكند. به عبارت ديگر به ميل  آن منشي و عامل دولت وقت خود را نميتواند صرف چيزي كه
خود نمي تواند انجام كاري را از او بخواهد. برخالف اينكه شما بوسيله مال خودتان ميتوانيد شخص را براي 

مصلحتي  "ساعت اجير كرده و انجام كار دلخواه خود را از او بخواهيد. در اين مورد اجبارا ٢ساعت يا  ٨مدت 
 اين والي در امور بايد مصلحت را در نظر داشته باشد چرا كه مال مال خودش نيست. هم در كار نيست بنابر

كتاب البيع د رسطرهشتم ميفرمايد (نعم للوالي ان في الموضوعات علي طبق الصالح  ٤٦١درصفحه 
راي  بالراي بل هو علي طبق الصالح فرايه تبع للصالح كعلمه ) "للمسلمين اوال هل حوزته وليس ذلك استبدادا

والي بايد تابع صالح باشد. بنابراين پيدا است كه راي مبارك امام حز در صالح نه فقط درچيزي به باذاته نگشته 
 بلكه بواسطه تقواي ايشان حس ميكنم درباطن هم نگشته. 

زارع  ولي آيا ما بعنوان كارگزار ايشان ميتوانيم بگوئيم كه اين پول را بايد خرج خودمان كنيم. الزم نيست به
كارخانه االن مال دولت است آيا به اين دليل ميتوان بطور دلخواه كارخانه را اداره كرد. يا  "و كارگر بدهم؟ فرضا

اينكه بايد ديد آيا صالح هست كه بدست دولت باشد. يا مصلحت دولت اسالم به غير از مصلحت مسلمين است 
خالت ولي در تصرف است نه دخالت مالك در مال كه كارخانه بدست دولت باشد. مصلحت (يعني دخالت آن) د

شخص. (چون انجام هر كاري مجوز ميخواهد ) نه اينكه بگويد منع نبايد داشته باشد. فرق است بين آنجايي كه 
ميگوئيد كاري كه من ميكنم مباح است پس منع نبايد داشته باشد. با كاري كه ميگوئيد بايد احراز مصلحت در 

قت شما با مال شخصي كاري انجام ميدهيد همين قدر كه كار حرام نباشد ادامه ميدهيد و آن باشد. يعني يك و
گاهي هم چه كار مكروه و چه مباح و چه مستحب و چه مصلحت داشته باشد و چه غير مصلحت باشد ميتوانيد 
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د اين مطلب جزء انجام دهيد. اگر كار اقتصادي دولت ميكند بايد مصلحت داشته باشد نه اينكه نهي نداشته باش

 حساس ترين جهات است كه بدان اشاره شد. 
معيار مصلحت را مشخص خواهيم كرد. يعني اينطور نيست كه بگوئيم آن اموال و مالياتها مال  "دقيقا "بعدا

دولت است هركاري دلش خواست انجام دهد؟ خير جز در مصلحت نميتواند كاري كند بنظرم جمله (ليس 
) تا حدودي اين مسئله را مشخص ميكند يعني فرق ميگذارد بين كسي كه از مال شخص بالراي"ذلك استبدادا

خودش خرج ميكند لذا ميتواند تصميمات مباح بگيرد بشرطي كه اسراف نكند با ولي در تصرف كه نمي تواند 
 به غير از مواقع صالح تصميمي بگيرد. 

ضمن اينكه مطلب استداللي ميباشد حكم فتواي *برادر خاموشي: براي روشن شدن مسئله بفرمائيد آيا در 
 هم دارد؟ 

* حجت االسالم حسيني شيرازي: آن مباحثي كه ايشان (امام خميني ) اتخاذ موضع صريح نموده اند ما 
سعي ميكنيم آنها را عين فتواي بپذيريم. ايشان (امام خميني) در رساله خود مطالب نهي ازمنكر دفاع و جهاد 

كومت آن زمان (طاغوت) مطرح فرموده اند اما در بحث تاسيس حكومت آن زمان چون جز را در جهت نفي ح
 مسائل مبتالبه نبوده متذكر نشده اند. 

*برادر خاموشي: در مورد تعيين موضع كه بيان فرمويد آيا نظر همه فقها يكسان است يا اختالف وجود 
 دارد؟ 

مصلحت مردم كه اشاره فرموديد توضيح بيشتري  در مورد مصلحت دولت يا "*برادر آل اسحاق: لطفا
 بفرمائيد. 

*حجت االسالم حسيني شيرازي: منظور مصلحت عموم مسلمين و اسالم است. براي چه ايشان (امام 
خميني) اصل حكومت را الزم دانسته اند؟ (و بعد ما عرفت ذلك نقول ان االحكام االلهيه سواء االحكام المربوطه 

ياسيات او الحوق لم تنسخ بل تبقي الي يوم القيامه و نفس بقاء تلك االحكام يقضي بضروره بالماليات او الس
 حكومه واليه تضمن حفظ سياده القانون االلهي وتتكفل الجرائه و ال يكمن اجراء احكام اهللا االبهاء )
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قوق باشد نسخ اينكه احكام الهي چه مربوط به ماليات و چه مربوط به سياست و چه مربوط به ح "اساسا

نشده است بلكه باقي اس تا قيامت. خود اين باقي بودن احكام اقتضاي ضروري بودن حكومت را ميكند يعني 
حكومت نسخ ميشود. البته كسي قصد ندارد خالف  "اگر احكام و قوانين حكومت خالف احكام الهي باشد عمال

 انجام گرفته. ولي اين تشريع شرع است.  "وده غفلتاانجام دهد اگر خالف انجام ندارد انجام دهد اگر خالفي هم ب
بايد بدانيم كه تشريع شرع يعني آوردن  "بدان نمي پردازيم عمدتا "اين مطلب مواردي كه فعال "طبيعتا

حكم در دين. بنابراين مهم اين است كه بدانيم احكام نسخ نشده است و چون باقي است شخصي را براي اجراي 
جراي احكام الهي ممكن نيست اال بدست حكومت. يعني حكومت غرض دوم است و به احكام ميخواهيم و ا

عبارتي غرض تبعي است چون الزمه اجراي احكام حكومت ميباشد . حكومت مورد توجه قرار ميگيرد نه اينكه 
 برعكس حكومت را اصل بدانيم و جاري شدن يا نشدن احكام را سطحي تلقي كنيم. 

رمايند اختالل امور مسلمين از اموري است كه مبغوض است در نزد شارع و اين سپس (امام خميني) ميف
قيام نميشود به اجراي احكام و حفظ نظام. (واليسدعن هذا) يعني سد نميشود برابر اين اخالل (اال بوال و 

 حكومه) مگر بدست والي و توسط حكومت. 
اختالل به امور مسلمين مگر با حكومت) اين  در اينجا كه ايشان (امام خميني ) ميفرمايند (سد نميشود

مشخص كرده اند. اين بدين  "حكومتي كه نظر مبارك ايشان است چه نوع حكومتي است؟ حكومتي كه قبال
معني است كه اجراي نظامات غير را اختالل به امور مسلمين ميدانند يعني آن چيزي را كه در نظام غير الهي 

 صلحت. مشاهده ميكنند مفسده است نه م
انفال و غير ملكيت براي رسول اهللا (ص) و ائمه طاهرين نمي آورد  "نظر مبارك امام اين است كه اساسا

وقتي كه ملكيت شخصيه نياورد چه والي مسلمين باشد و چه ديگر افرادي كه كارگزارند نميتوانند تصرفات 
و تصرفات شخصيه بكنند و لذا اينكه اين قسمت مربوط وزارت بازرگاني است  "شخصيه بكنند و بگويند مثال

 انفال ملك رسول اهللا وائمه نيست بلكه فقط اولي به تصرف هستند مشخص ميشود. 
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آن چيز از اموالش خارج ميشود. حال  "اگر رسول خدا از اموال شخصي خود چيزي را فروخت طبيعتا "فرضا

د و ملكيت شخصيه بدانيد اين بدين معني اگر ملكيت خدا را نسبت به اموالي كه هست واليت در تصرف نداني
است كه مالي را كه حق خدا هست وقتي ميفروشند ديگر از ملكيت خدا خارج ميشود. درحالي كه اينطور 

 نيست. اولويت در تصرف باقي است و خارج شدني نيست. 
ت بدون عرض شد. ملكيت ملكيت در تصرف ميشود و در اينصورت محال اس "صراحتا "همانطور كه قبال

وقتي ميپرسند فالن چيز چرا در اختيار دولت است ميگويند براي اينكه  "مصلحت دخالتي صورت گيرد. مثال
ملك دولت است. اگر به مصلحت باشد بايد تحت اختيار دولت قرار گيرد در غير اينصورت بايد تحت اختيار 

بلكه هركسي كه توان خريد آنرا  شخص ديگري باشد. البته منظور اين نيست كه به قشر خاصي سپرده شود
دارد ميتواند اداره كند به همان بفروشد و اگر شرايطي براي فروش قرار ميدهد اين شرايط نيز بايد از روي 

 مصلحت صورت گيرد. 
از جمله مسائلي كه بيان ميشود يكي مصلحت سياسي است كه ميگويند شما نسبت به اين امر غفلت 

چرا كارخانه ها را زياد نمي كنيد اما نميگوييد آيا مردم تامين و راضي هستند يا نه؟  مي گوئيد "ميكنيد و دائما
مصلحت اسالم و مسلمين است اما اين مصلحت مسلمين را به حكومت اسالمي  "بله مسائل سياسي هم حتما

ين نحو ميرساند يا به حكومت نوعهاي مختلط؟ بحث بر سر حكومت سوسياليسم يا سرمايه داري نيست ولي ا
مصلحت انديشيها مصداق همان نظام اختالطي است كه ميگويد حكومت به اين خاطر تاسيس شده كه جلوي 
اين مطلب (سوسياليسم و سرمايه داري ) را بگيرد. گويي هنوز باور نداريم كه اسالم ميتواند اداره كننده و 

 متكفل جامعه باشد و تدابيرمان بايد بر اساس اسالم باشد. 
اين قسمت ديگر جزء فنون  "عرض ميكنم كه هم د ربازار مقدسيني داريم كه ميگويند مثال "يحامن صر

بازاري است و دنبال راهي ميگردند كه مسئله را حل كنند و هم در قشر متخصصين افرادي هستند كه از راه 
ند يك سيستم سرمايه داري يا سوسياليزم راه حل را جستجو ميكنند همچنين آنهايي هم كه معتدل هست
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مختلط را بيان ميكنند. اين روشها غلط است. مطلب بدين گونه نبايد اندازه گيري و سنجيده شود. اين 

 برخوردها اشتباه است. 
اول بايد منظور از قيام مردم بر عليه طاغوت و راي به اين حكومت (جمهوري اسالمي ) را بفهميم بعد بايد 

نوع نبايد باشد و شخص بازاري با آن مخالفت كرد آيا اين فرد (بازاري ) مالحظه كنيم كه وقتي ميگوئيم اين 
قوانين شرع را قبول كرده يا نه؟ همچنين آن برادري كه تامين عمومي را بشكل سوسياليسم مورد توجه قرار 

 ردند ! ميدهد نبايد كه اگر شما به مردم گفته بوديد كه ميخواهيم به تحليل (آقايان سوسياليستها) قيام نميك
آيا كشته شدن اين مردم كه به لب مرز كشيده شده است بخاطر شعار نان بود؟ در تمام طول يكسال و اندي 

مردم به تظاهرات كشده شدند حتي يكبار مشاهده نشد تظاهرات گسترده و  ٥٧بهمن  ٢٢دي تا  ١٩كه از 
ها تظاهراتي بود اما قابل قياس با انقالب اسفند انجام گيرد. گرچه در اين روز ١٤بزرگ در روز كارگر يا مصداق 

مردم در روزهاي عيد فطر و عاشورا و تاسوعا و اربعين نبود. روزهايي كه انگيزه مردم متوجه مكتب بود روزهايي 
بود كه اهرمهاي سنگين انقالب به حركت در آمد. تظاهرات مردم در اين روزها انگيزه مذهبي داشت يا بخاطر 

ارگر و. ..قيام ميكردند؟ اگرتظاهرات و قيام بخاطر روزكارگر انجام ميگرفته پس ما روحانيون تامين نان و روز ك
بسيار فرصت طلب هستيم زيرا هدفي كه آنها (سوسياليستها ) با زحمت دنبال ميكردند ما با سوسياليسم كردن 

م انگيزه مذهبي داشته و روحانيون اسالم و نهج البالغه خود را به پيش انداختيم. اما اينطور نبوده. تظاهرات مرد
را به عنوان اينكه بيان كننده اسالم و احكام اسالم ميباشد قبول دارند. مردم عالقه به رسول اكرم دارند نه 
عالقه اي به افرادي كه باالي منبر صحبت ميكنند. مردم به امام خميني به خاطر اينكه رهبر مذهبي و نايب 

ست رشيدي از حضرت ولي عصر ميباشد عشق ميورزند. حتي عده اي حضور در حضرت بقيه اهللا در زمين و د
مجلس ايشان را هم چو مجلس بهشت مي انگارند و هر لحظه و هر نفسي را غنيمت ميشمرند. زيرا امام را نايب 

 برجسته واالي حضرت ولي عصر (ع) ميدانند. 
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مصلحت و دوم اينكه اخالل در كارهاي ديگر كه بنابراين اول درنظر داشته باشيم تصرف نميشود كرد مگر به 

ما مصلحت ميدانيم ايجاد يك نوع مفسده ميباشد. سپس با مراجعه به رساله مشاهده كنيم كه حكم رساله بر 
 اين اساس چيست نه در يك چهارچوب. 

 ٢با  شما در قراردادي كه "بر اساس حفظ منافع موكلشان در چهارچوب قانون كار ميكنند. مثال "وكال
ميليون حق الوكاله براي پايان بخشيدن به فالن مرافعه با و كيل دادگستري ميبنديد از او ميخواهيد كه شما را 

 حاكم جلوه دهد. او هم براي اينكار آماده است. اما در چهارچوب قانون. . ..
ل صحبت فرق دارد فرد ديگري با همين در كنار اين وكيل با قراردادي ديگر پول ميگيرد بر ضد اين وكي

براي كسي كه ميخواهد مبناي كارش قانون باشد نه اينكه قانون را وسيله اي براي نفع خودش قرار دهد. قانون 
وسيله نيست. قانون مبناي حركت است. امام خميني اصل حكومت را براي اينكه احكام اسالم اجراء شوند 

 ضروري دانسته اند. 
چيست و تشخيص مصلحت بعهده چه كسي است همچنين رابطه اين دو *برادر شيرازي: مالكهاي مصلحت 

 موضوع در بخش وظائف دولت جزو احكام اوليه ميباشد يا جزو احكام ثانويه؟
ولي در تصرف است نه مالك و كاري را كه  "*حجت االسالم حسيني شيرازي: مشخص شد كه دولت عمدتا

ه نظامهاي ديگر. بنابراين حد دولت كه مهمترين بحث بود به انجام ميدهد براي براي اجراي احكام الهي است ن
اتمام رسيد. مطلبي كه باقي ميماند اين است كه شما نميتوانيد براي دولت چيزي باالتر از آن چيزي كه براي 

و ولي فقيه قائل شويد. آيا دولت از امام خميني و حضرت بقيه اهللا و رسول اكرم باالتر است يا نه پايين تر است 
 اجراي احكام برعهده اوست؟

متخصصين. اما چه نحو تخصص؟ تخصصي كه  "حال در اين دولت چه كساني بايد تشخيص بدهند؟ مسلما
اداره حكومت  "جريانش خللي د رنظام ايجاد ميكند يا تخصصي كه براي پياده كردن نظام اسالم است؟ طبيعتا

ه قم بخواهيم كه آنرا اداره كنند اما اينطور هم نيست كه اينطورنيست كه ما از دانشمندان و فقهاي حوزه علمي
متخصصين بر هر مبنايي كه شد بخواهند اداره كنند. اعم از اينكه بگوييم درچهارچوب باشد يا نباشد. اگر سه 



١٥٨  ······························································································································································  
نوع تخصص را براي حكومت در نظر بگيريم (يكي از متخصصيني كه بدون در نظر گرفتن مذهب ممكلت را 

ند زمان شاه. دوم متخصصين همچون آن وكيلي كه پيش تر بدان اشاره شد فقط بر اساس نفع اداره كنند مان
خود اداره كنند سوم متخصصيني كه مقصدشان جاري كردن احكام الهي است )فقط اين قشر سوم ميتوانند 

 مورد پذيرش باشد. 
دي المتخصصين في كل فن كتاب البيع امام خميني ميفرمايند : (بل االمور جرت علي اي ٤٩٨د رصفحه 

فال محاله ينتخب الوزارءوالعمال الدول او صحيح العمل فيقل "عادال"لكن لو كان من يتراس الحكومه شخصا
 الظلم و الفساد و التعدي في بيت مال المسلمين و في اعراضهم و نفوسهم ) 

ند(اخالل است اگر احكام جاري حال چه چيز را ايشان معيار ظلم و عدم ظلم دانسته اند؟ آنجايي كه ميفرماي
نشود) يعني معيار عدل و ظلم را حدود الهي ميداند نه راي ملت. مانند شخصي كه ميگفت نوع حكومت را 
جمهوري دمكراتيك اسالمي قرار دهيد. و ديگري ميگفت جمهوري خلق مسلمان. خلق ولو مسلم باشد مالك 

مصرف مشروبات الكلي آزاد باشد. اگر چه با الكل  نيست. زيرا ممكن است در راي گيري مسلمين بخواهند
 مسلم كافر نمي شود و فاسق ميشود ولي راي مسلم مالك نيست بلكه راي اسالم است كه بايد تابع آن باشد. 

مشخص شد كه متخصصين بايد انجام بدهند ولكن بر اساس اجراء و جريان اسالم دنبال نظام  "نتيجتا
 حكام مورد نظر است. شرقي وغربي نباشند. زيرا ا

 *برادر خاموشي: آيا نظام اسالم با نظام حكومت اسالمي فرق دارد يا نه؟
* حجت االسالم حسيني شيرازي: گاهي ميگوييم يك بخش از قوانين مربوط به يك دستگاه سياسي و 

كيل يك اجزايي كه سيستم مديريت جامعه است ميباشد و گاهي كل روابط حقوق مدني و اقتصادي خود تش
نظام منطبق با اسالم را ميدهد كه ديگر منصوب به يك منطقه و ده منطقه نيست بلكه هر جا مسلمين هستند 
در آن نظام بايد بيع و ارث و نكاح و. .. را مشخص كنيم. البته ممكن است سازمان حكومتي دولت در يك 

در جبهه نبرد بدهد. اما نظام اسالم كم  شرايط ت بحراني در احكام تغييراتي همچون كم و زياد كردن لشكريان
 و زياد شدني نيست. اين يك زير سيستم از يك سيستم بزرگتر ميشود. 
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* برادر خاموشي : ممكن است در مواقعي به مسئله اي برخورد كنيم كه اگر مطابق دستور صريح اسالم 

اينطور برداشت شود  "رده اشتباهابه صندوق دولت جمهوري اسالمي ايران صدمه خو "عملي انجام گيرد نتيجتا
 كه ما در اجراي اين حكم ضرر به حكومت زده ايم در اينصورت آيا برداشت ما غلط است؟ 

* برادر نهاونديان: با توجه به اينكه اين سوال بحث طوالني را بدنبال خواهد داشت لذا بهتر است سوال را 
 قدري روشنتر بيان داريم. 

رنگ سليقه اي به خود ميگيرد.  "شناسي يك شيوه نداشته باشيم مطلب كامال اگر براي مصلحت "مسلما
پيش تر مصلحت خارج از احكام را كنار گذاشتيم بر اين مبنا كه احكام اهللا جايگزين شود سپس با مشاهده 

 اگر قرار باشد مصلحت تابعي از "بعضي از احكام متوجه شديم كه خود حكم احاله دارد به مصلحت. نتيجتا
تغييرات افراد و زمان باشد. يعني اگر آقاي شيرازي پشت ميز بود يك جور تشخيص دهد اگر بنده بودم طور 
ديگر تشخيص دهم و اگر ديگري بود طور ديگر و همچنين در يك زمان يك جور درزمان ديگر جور ديگر و با 

د. با توجه به اينكه برنامه ريزي در تغيير افراد مصلحتها نيز تغيير كند اين يك مقدار مسئله را متزلزل ميكن
 دولت اسالمي بايد به يك شيوه و روشن باشد آيا ميتوان تشخيص مصلحت را با بعد عام تري در نظر گرفت؟ 

حجت االسالم حسيني شيرازي: با توجه به اينكه يك متخصص در تمام زمينه هاي احكام اسالمي صاحب 
ينه احكام اسالم امري است مبرم. لذا با داشتن اين چهارچوبه قوانين نظر نيست قرار دادن چهار چوبه اي در زم

 ديگر تغيير افراد تاثيري بر كل احكام نخواهد گذاشت. 
: * برادر نهاونديان: در اينجا سوالي كه مطرح شد اين است كه مالك مصلحت و شيوه مصلحت سنجي 

 چيست؟ 
ست يا بقاي حكومت اسالمي؟يعني با هر وسيله اي به *برادر آل اسحاق: منظور از مصلحت اجراي احكام ا

 عنوان مصلحت ميتوان اين احكام را تغيير داد به دليل تثبيت حكومت؟ 
اين را در نظر داشته باشيد كه حكومت اصل نيست كه ما احكام را  "*حجت االسالم حسيني شيرازي: قبال

سخ نشده است و بخاطر احكام بايد حكومت منشعب از حكومت بدانيم. بلكه برعكس اصل احكام است كه ن
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سال قبل است (گويي  ١٤٠٠ايجاد شود. البته ممكن است در شما اين شبهه پديد آيد كه اين احكام متعلق به 

اسالم داراي ضعفهايي است و ما قصد داريم با كمك كردن به خدا و رسول او اين ضعفها را بعنوان برداشت 
يگران بپوشانيم. ) من از شما سوال ميكنم اگر ما با بررسي نوشته يكي از جديد از اسالم و متوجه نشدن د

فالسفه يونان بگوئيم حق در آنوقت چنان بوده و با گذشت زمان حق تغييركرده اگر همين برداشت را ما از 
كلماتي كه قائل هستيم. از انديشه ي بشري نيست و حاكم بر كل تاريخ زندگي بشر است. داشته باشيم در 
اينصورت كلمات خدا با نوشته فالسفه يونان چه فرقي دارد؟ اگر ما احكام رسول خدا را بعنوان اسطوره شناسي 
معني كنيم و يا بصورت سمبليك معني كنيم اينكه بگوئيم هركسي يك برداشتي دارد. چه چيز را ميخواهيم 

افراد سپاه هر يك از فرمان آتش  سست كنيم؟ چرا در دستورات حكومتي به سپاه اين حرف را نمي زنيم. چرا
برداشت هاي مختلف ندارند؟ چرا متخلف را ميگيريم و مستحق توبيخ و عذاب ميدانيم؟ او نيز برداشتي 
مخصوص داشته چرا او را ميگيريم؟ چطور در اجراي قوانين كه ما تصويب ميكنيم ميگوئيم متخلفين در اجراء 

ميگوييم برداشتهاي مختلف. چطور كساني را كه مشاهده ميكرديم  نمي گوييم برداشتهاي مختلف ولي اينجا را
( در بحث رجال خدمت آقايان بوديم ) با كمال دقت نظر ميكردند و به اين سادگي مطلب را رها نميكردند. 
همانطور كه ميدانيم اگر دستگاه ضبط صوت نباشد نميشود اين صحبتها و مطالب را به بيرون رساند اگر در نزد 

ي باشيم كه آن عدول منضبط عمل كنند و بدانند كه يك (و) را كم و زياد كردن افتر علي اهللا است. آيا از عدول
اول تا آخر اين تحرير كه آقاي خميني حكمش را نسبت به خدا داده (و همينطور هم هست) ايشان بي دليل 

ما در امور كه به خطابه مربوط من و يا ش "نسبت داده اند؟ مدركشان درست نبوده؟ البته ممكن است غقلتا
 ميشود صحبتي بكنيم ولي مالك عمل (حكم امام خميني است)

در ماه رمضان شما ميتوانيد تمام احكام امام را نسبت به خدا بدهيد. روزه شما صحيح است و افترا علي اهللا 
ينطور نيست كه بي دليل هم نيست. در حاليكه حرف من و امثال من را نميتوانيد نسبت به خدا بدهيد. مطلب ا

اينها نسبت داده شده باشد به خدا. و همچنين اينطور نيست كه وحي از قبيل اداراكات بشري يا انعكاس 
نيازهاي مادي زمان خاصي باشد. اگر مسئله وحي از قبيل ادراكات يك عارف و يك فيلسوف اس پس سخن 
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است ما ميگوئيم اين قرآن را جبرئيل امين نازل گفتن در اين مورد بيهوده است اما اگر مطلب غير از اين 

 فرموده بر قلب رسول خدا و برعلي ابن ابيطالب نازل نشده است. 
من نميخواهم بگويم التفات به صحبتهاي ما كنيد زيرا ممكن است ما در اثر هيجانات مطالبي را بگوئيم. 

 ته نشود. البته بايد خيلي دقت شود و خدا هم حفظ كند كه هر جور حرفي گف
د رعين حاليكه شان همه آقاياني كه اداره امور مسلمين از طرف امام خميني به عهده ايشان ميباشد 
محفوظ و محترم است و نبايد ضعف و فتور بر آنها غلبه كند. در عين حال بايد بدانيم كه حكم را از امام 

 خميني ميگيريم نه از زيد و عمر و. .. 
دولت در همان حدي كه هست محترم است در دستگاه حكومتي اسالم. حرف احترام هركس از افراد 

برادرمان نهاونديان در همان سمت و حدي كه هستند ارزش دارد. ايشان با آقاي عسگر اوالدي فرق دارند 
همچنين آقاي عسگر اوالدي با برادرمان آقاي موسوي نخست وزير فرق دارند . ايشان هم با آقاي خامنه اي 

جمهور) فرق دارند. يعني حرف هر شخصي در حد همان سمتي كه دارد براي ما با ارزش است. تا (رئيس 
ميرسد به نائب االمام. حرف ايشان قيمت تبين احكام الهي و بيان حدود الهي و متكفل امر مسلمين را دارد. 

 حرف ديگران ارزش حرف امام خميني را ندارد. 
صلحت و تعريف تخصص. براي جلوگيري از دوباره كاريها و با توجه به در مورد م "*برادر ميرسعيدي: لطفا

اينكه هر وزارتخانه اي با استدالل از خود مطلبي را بصورت اليحه و بعنوان مصلحت مسلمين به مجلس ميدهد. 
آيا بهتر نيست چهارچوب مشخصي داشته باشيم تا در آن چهارچوب مطالب بصورت آئين نامه به وزاتخانه ها 

 الغ شود؟ زيرا از نظر من آن تخصصها مورد اشكال بوده روشن نيست چه كساني ارباب بصيرتند. اب
من پارچه فروش از يك متر همان  "* برادر متوسلي: هنگامي كه طبق سنجش و اندازه صحبت كنيم مسلما

ال دوم : آيا برداشت را دارم كه يك استاد فيزيك. آيا ميتوانم يك چهار چوب مصلحت شناسي چيست؟ و سو
 تشخيص مصلحت مشروط و محدود به يك زمان خاص هست يا نه؟ 
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* حجت االسالم حسيني شيرازي: اول اينكه بدانيم بايد مصلحت بر آن اساس نه در اساس باشد. در مورد 

بر خالف بر چهارچوب  "مثال وكيل كه پيش تر عرض شد به معني در چهارچوب كار كردن است كه دقيقا
شما شخصي را ميفرستيد به سازمان ملل كه حرفهاي خودتان را بيان كند ولي در چهارچوب  كردن است.

قوانين بين الملل. با آنها به مجادله برخورد ميكنيد. آنان را خصم و ملزم ميكنيد كه از شما اطاعت كنند. به چه 
وه بند شانزدهم و بعالوه بند ترتيب اينكار را ميكنيد؟ مجموعه اي ميسازيد يعني با مجموعه (بند چهارم بعال

بيست و يكم و بعالوه بند. ... از حقوق بشر.) خودتان گزينشي انجام ميدهيد ولي بر چه اساس؟ بر اساس اينكه 
نظر خودتان انجام ميشود كار ميكنيد در چهارچوبه قوانين بين الملل. پس هنگام صحبت بر اساس اسالم و در 

 . چهارچوبه قوانين آنها عمل ميكند
اگر اين عمل گزينش را ما طبق رساله ولي بر اساس بينش غربي انجام دهيم مثل اين است كه بگوئيم بانك 

بينش غربي) دو چيزي است كه به يكديگر نميچسبند و  -٢رساله  -١ربوي را با يخ و سريشم اسالمي كنيم ! (
ا انجام ميدهيم و بعد ميگوييم (الحمد بايد با يخ و سريشم به يكديگر چسباند. اين مصداق گزينشي است كه م

اهللا) اسالمي شد اين فرم اسالمي دادن است نه اسالمي شدن. چطور بعضي چيزها را كه از آن طرف است فرم 
 گرايي ميدانيم ولي عوض كردن محتواي رساله فرم گرايي نيست؟ 

ر اساس اصالت سرمايه برده اند. درهمين مشكل گراني يك عده پناه به ملي كردن وعده ديگر پناه به تمركز ب
متاسفانه چون رشد ما در فرهنگ ديگري بوده وقتي كه با همان ديد ميرسيم به احكام اسالم (نه شرقي ونه 
غربي است ) آنجا را عيب ميدانيم و بدنبال راهي هستيم كه آن عيب را برطرف كنيم. سعي ميكنيم بر اساس 

 از هر دو مسئله را حل كنيم. نظام غرب و يا سيستم شرق و يا تلفيقي 
مبناي بر "بنابراين بجاي چهارچوبي براي مصالح بفرمائيد مبنايي براي مصالح تا حرف شما صحيح باشد. 

همان احكام الهي است كه هست. چه مسئله اي وجود دارد كه در احكام الهي بدان اشاره نشده باشد؟  "مصالح
احكام الهي بيان شده است. در بحث اختيارات دولت كه آقايان سوال مسائلي مانند بيع و اجاره و. .. همه در 
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فرمودند و ما هم عرض كرديم مصالح مگر مالحظه نفرموديد كه مصلحت حكومت قسمت اعظمش قيام براي 

 اجراي احكام الهي بود و حفظ و رشد مصالح مسلمين را هم بر اساس جريان احكام الهي ميخواهيم؟ 
تغيير ميكند. گر چه ما گزينشي عمل ميكنيم ولي  "مان تغيير ميكند؟ بله حتماآيا مصلحت بر حسب ز

اساس گزينش ما صحيح دانستن اين احكام براي كل بشر است. نه اساس گزينشمان صحيح دانستن اصالت 
 سرمايه باشد كه ميگويد :

نفر براي استخراج چيزي از حيازت علت ملكيت ميشود ولو به نيت. يعني بنده با قرار داد و امضاء ده هزار 
يك معدن اجير كردم اگر آنها در معدن نيت كردند كه براي خود استخراج كنند. قراردادي كه با من به امضاء 
رساندند ديگر اعتبار و ارزش ندارد. وقتي براي تحويل گرفتن استخراج معدن آنجا ميروم ميگويند تنها چيزي 

كه براي استخراج از معدن به ما دادي و پولي را كه بعنوان مزد از من كه شما از ما ميخواهي همان مزدي است 
گرفته بودند پس ميدهند. وقتي ميگويم شما براي من كار ميكرديد در جواب ميگويند خير زيرا وقتي وارد 
معدن شديم به ذهنمان رسيد كه براي خود استخراج كنيم بهتر است ! اين خالف سرمايه داري است. كسي كه 

اساس اصالت سرمايه نگاه كند به اين قضيه ميگويد اين ضعف حكومت است. اين ريخت وپاش بوجود مياورد. بر 
اين تشدد در نظام بوجود ميآورد و. .... بنابراين وقتي بخواهيم حقوقي را رعايت كنيم كه خالف نظام سرمايه 

ئيم (پول در اينجا سود بنام ربا ندارد) داري است يك سرمايه دار آنرا تحمل نميكند. چه رسد به اينجا كه بگو
 قبول نميكند. "اصال

(قبل از شهادت مرحوم آقاي بهشتي ماهي يك هفته در قم جلسه اي برگزار ميشد كه طي آن من و ديگر 
اشخاص به بحث پيرامون مسائل اسالم مي نشستيم از جمله كساني كه در جلسه حضور داشت شخصي بود كه 

. وقتي در ادامه بحث به مسئله ربا رسيديم ما با ربا مخالفت كرديم. ايشان كه پيرمردي مدرك فوق دكترا داشت
هم بود براي همين مسئله ربا دو شب نخوابيد. وقتي مسئله را جويا شديم فهميديم ايشان ميگويند تا سرمايه 

يك جوري مسئله را پس انداز نشود محال است رشد تكنيك بوجود آيد. پس چرا با اين مسئله شما مخالفيد؟ 
 اسالمي كنيد !! ) حاال هم در مورد سرمايه يك. ...
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 *حجت االسالم حسيني شيرازي: جلسه آينده به بحث پيرامون همين مسائل خواهيم پرداخت. 

*برادر متوسلي: در رابطه با احكام ثانوي گفتيم نه تنها ضرورت بلكه زمان هم بايد تشخيص داده شود. البته 
ن مشخص اينكار را انجام ميدهيم تا برسيم به همان احكام اوليه كه ضرورتي براي اجراي احكام تا اين زما

ثانوي نباشد. حرف هم همين است كه انشاءا..به جايي برسيم كه احكام اوليه اجراء شود. اما در مصلحت زمان 
 دخالت دارد يا نه

ال كه در مصلحت سنجي آيا زمان دخالت دارد يا * برادر نهاونديان: بنابراين درجلسه آينده با طرح اين سو
 ندارد و شيوه اي هست يا نه و مطالب پيرامون آن از حضور آقاي شيرازي استفاده خواهيم كرد. 

حجت االسالم حسيني شيرازي: در پايان مطلبي را خدمت آقايان عرض كنم و آن اينكه سعي نكنيم يك 
رفت آنها بگويند اين خالف قانون اساسي وخالف شرع است.  چيزي درست كنيم كه وقتي به شوراي نگهبان

با رعايت نكردن يك  "زيرا اين وقفه اي دركار دولت ايجادميكند و اين وقفه به صالح ما نيست. يعني ما عمال
حكم الهي كار شكني در نظام اسالمي كه قصد دارد در دنيا حقانيت خود را به اثبات برساند ميكنم. بنابراين 

 نيم كارها روي ميزان اسالم حركت كند. كه از همه جا سهل عبور كند انشاءا...سعي ك
*برادر خاموشي: از آن طرف هم شوراي نگهبان سعي نكند كه هر چيزي را رد كند آنها نيز مصلحت ما را در 

 نظر بگيرند !
در نظر گرفتن  * حجت االسالم حسيني شيرازي: خير آنها چون از روي رساله عمل ميكنند همچنين با

 عسروحرج مطالب را مي سنجند. لذا كار آنها درست است. 
 خدا انشاءا... تعالي همه ما را مويد بدارد و از غفلت وضاللت حفظ كند. 

خدا انشاءا... ضعفهاي ما را در نظر خودمان بزرگ كند و ما را با اهتمام دربر طرف كردن اين ضعفها قرار 
ان بگستراند. خدا انشاءا... امام خميني را كه رهبر همه مسلمين شيعيان جهان دهد. كلمه حق در سراسر جه

است مويد بدارد. با تاييد خاص خودش مورد تائيد حضرت ولي عصر (عج ا...) بوده شديدتر از هميشه باشد تا 
ل از آمدن آقا حجت انشاءا... بتواند اسالم را اعالم كند بر جهان و حجت را تمام كند بر اهل عالم. كما اينكه قب
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تمام ميشود بر اهل عالم. اميدوارم كه انشاءا... تعالي خدا لشكريان كفر را نابود و لشكر اسالم را پيروز گرداند. 

 كفر را متزلزل وريشه كن كند. 





 
 

 ٩جلسه: 
 اي استاد حجت االسالم حسيني شيرازي ه درس

 شواري برنامه ريزي  ١٦/١١/٦١ جلسه مورخ
 وظايف وارد اجتماعي ومصالح مصلحت پيرامون قبل درجلسه. الرحيم الرحمن اهللا بسم –* برادر نهاونديان 

 ومباشرت است سرپرستي وظيفه اينكه وآن شد مشخص كلي ضابطه بك دولت وظايف با دررابطه شديم دولت
البيع) درجلسه امروز ابتدا اگر اشاره اي به اموال دولت  بازكتا استناد. (است مسلمين مصلحت به منوط او

وآنچه دراختيار دولت هست (كه بايد درآنها اعمال مصلحت ) بشود اساس بودن بحث مصلحت سنجي واگذار 
شود احتمال لغزش دولت به اين طرف ويا آنطرف وجود دارد ياخير؟ سپس بعد ازتفكيك حث دولت وواليت 

 خواهيم داشت.  حت سنجي وامور عمومياشاره اي به شيوه مصل
 مدرسه جاده ، پل:  ازقبيل عمومي امور. الرحيم الرحمن اهللا بسم –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 دادن ومدرك معلم گرفتن يعني است درس كالس اينجاد از غير مدرسه ساختن البته. باشد مي اينها ونظاير
د مكاني براي تدريس به عهده دولت است منوط به اينكه متولي اايج بلكه. نيست دولت جزووظايف آن ونظاير

خاصي قرارداده نشده باشد. كالً دخالت دولتبايد درچيزهايي كه مصلحت نظام است صورت گيرد ومبناي 
مصلحت سنجي دولت وروش آن حتماً بايد براساس اجراي حدود احكام الهي باشد. (منظور از حدود قصاص 

 ه مرزها وهمه احكام حدي است كه تجاوز ازآن خالف است) . وحدزدن نيست بلكه هم
اگر كمبود غالت اربع (جو،گندم،خرما،مويز،روغن طعام وروغن؟ ؟) حدي برشد كه خود قحطي باشد برآن نا 

مورد احتكارمحسوب نميشود ونام ديگري دارد. درحاليكه كمبود نفت وگازوازاين  ٦م احتكارنهاده غيرازاين 
اخالل نظام وبه خرج افتادن مسلمين شود از راه اخالل به نظام جلوي احتكار گرفته ميشود لذا  قبيل اگرباعث

ابتدا جزو مسائل احتكارذكر نميشود. (استنادازكتاب البيع) انجام وعمل موارد ذيل جايز نيست مگر اينكه عدم 
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 -٤في(كوپني كردن جنس ) جوازصن -٣عرضه وتقاضا -٢قيمت گذاري  -١انجام آنها باعث اختالل نظام شود 

هدايت درنحوه اشتغال. بنابراين كسي بعنوان آبادكردن نميتواند جاده اي احداث ودرازاي آن ازمردم پولي 
دريافت كند زيرا احداث جاده جزوامورعام وازوظايف دولت است مگربه اذن دولت (كه دولت هم با حفظ 

رحاليكه اگر از وسط زمين شخصي رودي جريان داشته مصلحت بايد اجازه دهد ) تبروعاً جاده درست كند. د
باشد آن شخص براي عبورازرودخانه ميتواند پلي درملك خود بسازد وبراي عبورومرورازروي پل پولب دريافت 
كند. گرچه خوددولت ازراه ديگر بايد پلي براي عبور ومرور مردم احداث كمد ولي آن شخص هم ميتواند 

 مردم از گرفتن وپول مالك شخص توسط پل ساختن درصورت –. *برادر خاموشي درزمين خود اينكاررا بكند
  نميشود؟ وارد جامعه مردم به ضروري آيا

 پل بايد خود دولت شرايط ودراين است دولت وظايف از پل احداث –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
از زمين آن شخص درجاي ديگر  غير به دولت متوسط پل احداث اگر – خاموشي برادر. * كند احداث جديدي

 امكان پذير شود تكليف دولت چيست؟ 
 است عابرين عبور محل كه را زميني ندارد حق شخص آن دراينصورت –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 . شود مالك
 آموزش -٢ ارتباطات -١ كرد ذكر ميتوان دولت وازوظايف عمومي جزوامور آنچه پس –* برادر نهاونديان 

 . .. -٣كلي  بطور
 مدارس ساختن بين است ،فرق آموزش خود نه آموزش مكان شد عرض –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 معارف البته. نيست دولت وظايف جزو تحصيل جهت هزينه. تحصيل جهت هزينه وپرداخت عام براي بسيار
ه بايد فراهم سازد منتهي ك است دولت عهده به الهي حق ومعارف وفقه قرآن تعليم زمينه است ديگري بحث

درتعليم اين نوع معارف اجباري ازطرف دولت نبايد صورت گيرد. اصوالً سيستم آموزش امروز بدين شكل است 
طبيعتاً دردوره انتقال هستيم وگرنه نبايد اينطورباشد. سيستمي كه مجبمور باشد يك نفر را بايك اطالعات 

مدرك مالك شناخت فرد براي مشاغل اجتماعي باشد. بهرحال بسيار گستره ومتشتت وضعيفي حفظ كند واين 
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عرض شد بايد احرازمصحت صورت گيرد اال در آنجا كه اصلش مصلحت است وپيشگيري از  درتمام اينموارد كه

 آن خالف باشد. 
 ساختم اي مدرسه شخصاً من اگر است دولت عهده به مدارس ساختن اينكه به توجه با –* برادرنهاونديان 

كسب درآمد ميتوانم  همان شرط( ساختن براي اهداء كردن به جامعه ) را بايد داشته باشد يا خبر از اين را هزبا
 بكنم؟ 

 زمينه ايجاد بايد دولت درنهايت اما كنيد درآمد كسب ميتوانيد شما –* حجت االسالم حسيني شيرا زي 
 ). است الزم عموم براي دانستنش كه درآنچيزي(  بكند

 ولي دارم را)  است عمومي ازامور كه( پل احداث اجازه خودم درعيراززمين فرموديد شما –نهاونديان *برادر
  همينطوراست؟. داشت ميتوان هم درآمد كسب مدرسه ساختن با درحاليكه ندارم را ازآن درآمد كسب حق

منحصر به  نه شود تدريس درآن مختلف فنون كه اي مدرسه البته –*حجت االسالم حسيني شيرازي 
 تدريس قرآن وفقه باشد. 

  دارد؟ اشكالي ديگرباشد دروس ساعات جزو وفقه قرآن تدريس اگر –* برادرخاموشي 
 درساعات البته شود تدريس فقهي مسائل فنون تدريس درساعات نبايد –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 . پرداخت فقهي ومطالب مسائل تدريس به ميتوان درسي غير
 به كه اسكله طرف يك يعني. ميشود بررسي چگونه مسئله اسكله ساختن با رابطه در –درميرسعيدي * برا

 ازآنجا نحوي به ازاسكله كه ازكساني ميتواند شخص آن بود شخصي درملك آن ديگر طرف اگر ميشود ختم دريا
 بگيرد؟ عوارض ميكنند استفاده

رقي با مسئله پل كه پيش ترعرض كردم ندارد. ف هيچ مطلب اين –* برادرحجت السالم حسيني شيرازي 
ممكن است يك راه باشد بين اين شهروآن شهر يا اين كشور وآن كشور. خالصه يك؟ ؟ نبايد براي رفت وآمد 
ازنظر جامعه درمضيقه قراربگيرد. البته هرشخصي كه زميني نزد يك دريا دارد ميتواند درآن احداث اسكله 
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ت) وبه بهانه وجود يك اسكله درزمين اونمي تواني اقدام به احداث اسكله ننمايي. نه نمايد ولي شما( بعنوان دول

 تنها بايد اسكله درست كنيد بلكه بايد هزينه احداث ونگهداري و... رابپردازيد. 
  كند؟ دريافت عوارضي نميتواند نموده اسكله احداث به اقدارم كه شخص آن پس –* برادرميرسعيدي 

 . ميشود ممكلت به مربوط هم وجاده دارد را جاده حكم اسكله زيرا خير –حسيني شيرازي * حجت السالم 
 شهرداري بنمايد ايالت دو بين اي جاده احداث ه اقدام ايالتي اگر امريكا مالياتي قوانين در –* برادرامين 

ميشود سپس افراد  دميكنن استفاده جاده ازاين كه ازمردمي عوارض اخذ مامور مذبور ايالت آن طرف از كل
 ايالت مذبور بخاطر احداث جاده ماليات كمتري نسبت به ايالتهاي ديگر به دولت مركزي ميپردازند. 

 كه كنند احداث اي جاده اصفهان مردم كه است اين مثل درست اين –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
از حق عبورازآن جاده را نداشته باشند مگر رشي بروند بخواهند ياتهرانيها تهران بروند بخواهند شيرازيها اگر

 اينكه عوارضي را بپردازند مسلماً اين درست نيست. 
 درآن رسيد تصويب به خبرگان درمجلس وپرورش آموزش با دررابطه كه مطلبي شما نظر به –* برادراعرابي 

  ندارد؟ وجود اشكالي
(قانون  ٤و  ٢گان ) حضور داشتم اصل اخبر مجلس( درجلسه من خود –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 اساس ) دررابطه با همين مسئله آموزش وپرورش بيان شده است. 
 . كنيد بيان را اساسي قانون ٢ اصل لطفاً –* برادر خاموشي 

 ال(  يكتا خداي به ايمان برپايه است نظامي اسالمي جمهوري:  ٢ اصل –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
واختصاص حاكميت و تشريع به او ولزوم تسليم دربرابر او درمورد كلمه تشريع توضيح اينكه :  ) اهللا اال اله

هرقانوني كه شيوه ارتباطي را بخواهد معين كند خود راهي است. فرضاٌ گفته ميشود ازدواج هست. اين راه هم 
تنظيماتي است كه  براي طالق هست يعني كيفيت ارتباطي بين مسلمين را بيان ميكند. پس تشريع متعلق

براي حفظ مصلحت ميشود براساس اينكه تشريع مال خدا باشد نه اينكه تشريع متعلق به ماست وسعي كنيم 
 شكل آنرا عوض كنيم. 
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 . آموزش مكان -٢ ارتباطات -١. شد ذكر دولت وظايف جزو كلي عنوان دو نبابراين –* برادر نهاونديان 

ر از مكان آموزش تمام آموزش ها ميباشد به عبارت ديگر مكانها ومنظ –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 عمومي مانند مسجد كاروانسرا بيمارستان مدرسه ، بنادرو سد سازي و... 

 نبوده دولت به منحصر اما ميباشد دولت ازوظايف مكانها نوع اين ساختن گرچه پس –براد ر نهاونديان  *
 . نميكند منع را ديگران توسط واحداث

 نكنيم فراموش. است دولت وظايف نيزاز رساني وبرق گاز و آب كشي لوله –* حجت االسالم حسيني شيراز 
 كه چيزي آن درنهايت. عمومي مصارف براي آب كشي لوله يعني ميباشد لوله شاه آب كشي منظورازلوله كه

شخصي ميباشد وارد  ومكانهاي شخصي استفاده به مربوز كه چيزي وآن دولت ازوظايف است عام امور جزو
 دولت نيزازوظايف ضعفا به رسيدگي آيا –ساقط است. * برادر نهاونديان  حيطه ملكيت ميشود وازعهده دولت

  است؟
 آن محارج متكلف بايد دولت هباشد نداشت سرپرستي كه هركس –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

دولت تعلق ميگيرد ( البته اين ارث ازطريق ولي  به او از مانده باقي ارث باشد نداشته وارث كه وهركس بشود
امربه دولت واگذارميشود ) همچنين بهداشت عمومي درحد اماكن حتماً وظيفه دولت است ولي درحد خصوصي 
كه رسيد مربوط به دولت نيست. مثالً ضد عفوني كردن خيابانها وظيفه دولت است اما واكسينه كردن افراد 

 خير. 
  است؟ دولت ازوظايف اجتماعي تامين يعني – * برادر نهاونديان
 . شود گرفته امروزاشتباه اجتماعي تامين با نبايد مسئله اين البته –* برادر خاموشي 

 ميشود مشاهده گاهي ميباشد اي زمينه درچه اجتماعي تامين ديد بايد –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
داده بعد بع دليل عدم كفاف مخارج كارگر درصدي نيز براي  رقرا كارگر براي را خاصي حد يك انحصاري روابط

اوذخيره ميكند ويا مردم براي دولت كار ميكنند وتامين ميشوند وگاهي اصالً اينطورنيست. بلكه مطلب آن 
چيزي است كه ما مسلمين ازآن خيلي وحشت داريم وميگوئيم اگرانحصارنباشد سيستم دنيا بهم ميخورد. 
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نيا بهم نخورد فقط درآمد يك طبقه خاص به حد باال افزوده نمي شود. گاهي انسان زير يك درحاليكه سيستم د

چترميرود وحرف ميزند درحاليكه قدرت نگاه كردن بيرون از چتررا ندارد. فرضاً بنده وارديك كارخانه بسيار 
م حال اگر من جاي بزگ ميشم درآنجا با ابزار آال ت ودستگاههاي پيچيده وماشين آالت سنگين روبرو ميشو

مدير عامل آنجا قرار بگيرم مدير عامل خواهد گفت اين طلبه كه آمده اينجا وبه هر طرف چشم دوخته اصالً 
اطالعي از اين سيستم ندارد محال ايت توليد صورت بگيرد (اگر اين نوع انحصار وجود نداشته باشد ) مسلماً با 

ريخت و... وگاهي با تعد وسعتري به اين روابط نظر ميكنيم كه  مديريت اين طلبه پيكر اين كارخانه فرو خواهد
اين چه كارخانه اي است؟ ميمگويند كارخانه پارچه بافي ،بعد ميپرسم آيا اختراع واكتشاف اين دستگاهها هم به 

آزمايشگاه موفق به اختراع واكتشاف قسمتهاي مختلف اين دستگاه  ١٠٠٠٠اين وسعت بوده است؟ فرضاًاگر 
ويك پارچه شده باشند مسلماًبايد جاي كوچكتري را نسبت به اين كارخانه اشغال كرده باشند وبدين عظيم 

ترتيب تحقق آن آزمايشگاهها درخارج ازنظرعلمي بصورت كوچك محال عقلي نيست؟ ميگويد خير محال 
ده ازمنابع اقتصادي است كران تمام ميشود. ميگويم منظور ازگران تمام شدن چيست؟ ميگويد يعني استفا

طبيعي بطورمطلوب صورت نميگيرد. ميگويم ازنقطه مطلوب اشتغال كه استفاده شده است. ميگويد خيراين 
مشغول سازي است نه اشتغال ،اشتغال آن است كه ما در توليد حداقل كارگر را نيازداشته باشيم. ميگويم 

جتماعي ميشويم ميگوئيد حاالاين ازاينطرف اينرا نقطه مطلوب ميشماريد ازآنطرف وقتي وارد مسائل ا
دردي(بيكاري) كه جامعه بدان گرفتار شده به نحوي آنرا معالجه كنيد. بنابراين شما با جلوگيري آن نقطه 

درحقيقت درداجتماع را زياد كرديد. سوال ميشود ماتكنيكي نداريم بهرحال اين تكنيك را بياد  مطلوب اشتغال
نم حتي دروقت وارد كردن اگر بخواهيم سفارشات را بصورت تجزيه ازخارج وارد كنيم؟ درجواب عرض ميك

بدهيم اين امر محال نيست. بشرطي كه ادراكمان عوض بشود (يعني خيال نكنيم كه حتماً بايد درآن معادالت 
اقتصادي غرب كاركنيم )تا بتوانيم معادالت اجتماعي را عوض كنيم. شما وقتي معادالت غلط توليد را عوض 

وميگوئيد درتوليد بايد حتماً مقياس را بزرگ درنظربگيريم تا حدي كه به صرفه جويي برسيم آنوقت  نميكنيد
چطورانتظارداريد روابط اجتماعي سازگار بااين نحو توليد عوض بشود. مسلماًنظام بانگي شما هم طبق همان 
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شده يك جوري آنرا با شرع نحو معادالت توليد پايه ريزي شده بعد خواهيد گفت ديگر سيستم سرمايه داري 

تطبيق دهيد وآن ديگري هم ميگويد تا نظام شرقي نشود شرعي نخواهيد شد بنابراين اگرازاول راه درست 
 نپيمائيد درآخردچارچنين مشكالتي خواهيد شد. 

  ميشود؟ چگونه بازارجهاني با ما برخورد –* برادراعرابي 
ن را تحت كنترل قوانين الهي قرار دهيد نه تحت اانس قدرت شما –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

كنترل شخص البته سوال خواهد شد ارتباط اينها چگونه برقرار ميشود؟ عرض ميكنم وسيله رفع است ودرشكل 
پيچيده ترهم سخن فني وتخصصي رابطه بين افراد متخصص است. يعني آن كاري راكه يك آزمايشگاه ژاپني 

رابه كشور ديگرمي فرستد اگراين ارتباط انسجام بيشتري پيدا كند واززير چنگ انجام ميدهد ويك قسمت ازكار
فردي كه تامين كننده نيا زيك طبقه است خارج شود اصطحكاك كليه  برنامه ريزهاي خاص ودستورونظرات

ادراكات به نحو طبيعي رشد تكنولوژي عظيم تري را ايجاد ميكد وشما دررشد تكنولوژي عظيم تربرديگران 
قت ميگيريد (ازنظرقدرت تكنيكي ) البته اگرشما با صرفه جويي درمقابس ،مالحظه كنيد اين مسئله گران سب

تمام خواهد شد ولي اگر تكنيك شمارش بيشتري پيدا كرد دراينصورت اين براي شما ارزانترازديگران تمام 
ري تنازل داده عرض تسليمي خواهد شد براي اينكه شما رشد بيشتري داشته ايد. عالوه بر اين مطلب را قد

برمطلب ميگيرم. شماگمان نكنيد هزينه اي كه درتجربه مجبوربه پرداخت آن هستيد اگربصورت انحصار باشد 
آن هزينه را به نحوي درجامعه پرداخت نخواهيد كرد درنهايت شما اين هزينه را به دوصورت پرداخت خواهيد 

قه اي كه سود واضافه ارزش بدست او ميرسد پرداخت كرد. درانحصارهزينه رابصورت مصرف خاص به طب
خواهيد كرد پس گمان نكنيد اگربه صورت انحصارباشد ارزانترازتجربه بدست شما ميرسد. درحقيقت بجاي 
اينكه ارزش اضافي دريك جا متمركز شود درتمام جهات پخش ميشود همچنين آن زحمات بيهوده اي كه 

ه ازدولت ودادن ماليات به دولت) ميكشد درتجزيه يك مقدارازآن را الزم درانحصاربه هزارزوروزر(گرفتن بودج
نيست متحمل شويد. البته مطالبي كه عرض ميكنم چون مستند به آمار اندازه نيست لذا درذهن شما قدري 

 مطلب بيان شود براي شما ثابت ميكنم كه كلي گويي وگزاف گويي بنظر ميايد ولي اگربا استناد به آماروميزان
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شما هزينه اي براي كشورپرداخت ميكنيد يا خير؟آيا افراد بيكارجامعه احتياج به غذا وپوشاك ندارند؟ با صرفه 
جويي درمقياسي كه شما انجام داديد وآنها را ازكاربيكاركرديد آنان ازكجا تغذيه ميشوند؟واسرافي كه دراين سو 

ت؟ آيا با ازبين بردن اسراف ازاين سو وحل مسئله واقع ميشود ازكجا ست؟ مگرازهمين نحو(انحصار) توليد نيس
بيكاري از آن سوگراني حاصل خواهد شد؟ با خيربه ارزاني دست خواهيم يافت؟ كه ما مدعي دومي (ارزان 

 االن همين. ميكنم عرض را مطالبي)  امورعمومي( بحث اين اتمام براي–شدن) هستيم. * برادر نهاونديان 
ست ودولت هم عهده داروظايفي است. بودجه دولت را بطور معمول به چهاردسته ا درجريان اموري ما دركشور

اموراقتصادي ) واين امورخودبه فصولي  -٤اموراجتماعي  -٣اموردفاع ملي  -٢امورعمومي  -١تقسيم ميكنند (
همين  تقسيم ميشود وفصول هم به برنامه هاي تجزيه ميشوند با توجه به اينكه هزينه هاي اظيم دولت هم به

خواهيم مشخص شود كه كدام برنامه جزو وظايف قطعي دولت اسالمي وكدام جزو  برنامه ها اختصاص داردمي
اختيارات (بنا به مصلحت) ميباشد. بعد ازاين مطالب وارد بحث پيرامون مصلحت سنجي خواهيم شد. اجماالً 

فصل تقسيم ميكند. فصل اول :  ١٢ريزعناوين امورعمومي را متذكر ميشويم. دسته اول امور عمومي را به 
تنظيم روابط سه گانه كه داراي يك برنامه خاص ميباشد ورياست جمهوري موظف به تعيين ضوابط بين قوا 

ميليون تومان  ١٧ميباشد. (مخارجي كه دفتر رياست جمهوري دارد ) كه ازباب سرپرستي است وبودجه آن 
رهاي دفتر رياست جمهوري را انجام ميدهند. (البته دفتر ميباشد ومربوط به مجموعه پرسنل وافرادي كه كا

نخست وزيري ودفتر شوراي عالي قضايي هيچكدام جزو دفتررياست جمهوري نيست ) منظورنهاد رياست 
جمهوري است. حال انجام اين اموركه ازمقوله سرپرستي است جزوتعهدات دولت است يا خير؟ * حجت 

كه جزو مصلحت بادش صحيح خارج ازمصلحت غلط است. گاهي شما  به آن ميزان-االسالم حسيني شيرازي
ميخواهيد دركشور آماربگيريد رئيس جمهورميگويد تا وقتي من موافقت نكنم آمارشما قدرت هماهنگي بين اين 
سه قوه را نخواهيد داشت. لذا آمارازاموري است كه اختيارآن بايد به من واگذارشود تا ازكيفيت گردش امورسه 

طالع حاصل كنم وبتوانم هماهنگي الزم را درآنها بوجود بياورم. فرضاً آقاي نخست وزير ميگويد ماكاربزرگ قوه ا
ومهمي را انجام داديم تمام كارخانه ها را مورد بهره برداري قرار داديم و...يك گزارش مفصل هم از وزير صنايع 
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وغ است بالفاصله رئيس جمهور (مديرازطرف تقديم رئيس جمهور ميكند. رئيس جمهور نميتواند بگويد اين در

فقيه )بايد متوجه بشود كه اگراين كاربزرگ ومهم ازطرف نخست وزير صورت گرفته اس اثرش دربهداشت 
عمومي يا اشتغال يا. .. ودرآخر درارز چيست؟ يعني درجمع بندي نهايي ار نظرمادي مشاهده كنيم اين اثر 

بوده؟ بعد مالحظه كنيم ارزحاصله ازكاراوجداي ازارز حاصله ازفروش نفت  درمقابل ارز ما با ارز ديگران چگونه
وساير امور چه تأثيري دركشورداشته است اگر تأثيرعميقي داشته او(نخست وزير) اليق تشويق است ولي اگر 

چ اينطور نبودبعد از بيان نخست وزيردرمورد كاربزرگ ومهم راه اندازي صنايع ،متوجه شديم كه اين كار هي
تأثيري محسوسي درارز نداشته است درواردات هم هيچ تأثيري نداشته وموازنه پرداختها به همان شكل سابق 
است دراينجا رئيس جمهور بايد متوجه شود كه بيانات نخست وزير خالف به عرض رسيده. پس آمار امر مهمي 

ا بيست دستگاه مختلف آمارگيري است حال آماري كه رئيس جمهور ميگيرد درجزئيات است يا دركليات؟ آيا م
داريم؟ (يكي مخصوص آقاي رئيس جمهور ،يكي مخصوص نخست وزير يكي مخصوص وزير كشاورزي ويكي 
مخصوص سازمان برنامه و... )بله ولي الگوي آماري دقيقاً فرق ميكند يعني اينطورنيست كه درآمارهمه ارگانها 

د. آماري كه آقاي رئيس جمهور ميخواهد دركليات امور است وسازمانها احتياج به همه كليات آمارداشته باشن
آماري كه آقاي نخست وزير ميخواهد دريك بخش وآن بخش اجرايي است آماري كه وزير صنايع بدان احتياج 
دارد مربوط به بخش خودش ميباشد و. .. پس درآمارها بايد تغيير كيفيت مشهود باشد منظور از آمار اين نيست 

يتهاي موجود چيست؟ بلكه بايد رابطه آمار با همان وزارتخانه مخصوص مورد ارزيابي واقع شود تا كه بدانيم كم
ميليون ريال هزينه  ٥٠نسبت بدان مصلحت سنجي صورت گيرد. بنابراين يك آمارگيري كلي حتي اگر 

يرند لذا آماري كه دربرداشته باشد بايد براي رياست جمهور صورت گيرد اما افراد خبيري الزم است كه آمار بگ
دركليات گرفته ميشود خود الگويي است براي برنامه ريزيها اگر سواالت قدري با تمايل به اينطرف يا آنطرف 
ازمردم پرسيده شود تأثيري مهمي دراجراي برنامه خواهد داشت پس نبايد سواالت بيهوده كه هيچ ربطي به 

همتركه درآمار بدان نياز داريم لزوم تغيير كيفيت كليات ندارد هم عرض با اموركلي قرارگيرد وقسمت م
درآماراست اگر اساس را مبتني برقواعد شرع قرار داديد درجامعه نيز قواعد شرع اجراخواهد شد واگر اساس را 
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كه قصد تبين يك رابطه وانتقال از اين نظام به آن نظام مورد نظر را دارد مبتني بر تأمين اجتماعي يا رشد 

كه ماركسيستها مطرح يا درآمد ملي را كه كاپيتاليستها عنوان ميكنند قرارداديد نظام والگو ورابطه درآمد مادي 
شما غلط خواهد شد وكنترل جامعه هم بروجهي كه مورد نظر اسالم است تحقق پيدا نخواهد كرد بلكه كنترل 

 بروجهي كه رشد ناخالص ملي باال برود صورت ميگرد.
دوم : قانون گذاري. بودجه اي كه براي مجلس وشوراي نگهبان تخصيص داده  لفص –* برادر نهاونديان 

ميليون تومان براي شوراي نگهبان  ٤ميليون تومان براي مجلس و ١٥٥بالغ بر ٦١شده كه مبلغ ان درسال 
 ميباشد. 

 صالح همه اسالمي شوراي مجلس افراد خميني امام فرمايش به –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
ين ميباشند ولي تعال بودنشان دراين قسمت اخير ( تعيين الگو براساس شرع ) بر من هنوز يقين حاصل دومت

نشده است. فرضاً مراكه طلبه اي بيش نيستم هنگام ورودم به اطاق خطاب كنيد آيت ا... من خجالتزده 
مرااينگونه تنبيه كنيد؟  وسربزيرانداخته ميپرسم آخرش من چه بي ادبي نسبت به شما انجام داده ام كه شما

شما ميگوئيد اين احترام گذاشتن نسبت به شما بود !ميپرسم احترام بدين سنگيني؟ ! بنابراين وقتي به افرادي 
گفتند تنظيم امور وعمل قانون گذاري به عهده شماست (منظور افراد مجلس ميباشد ) اساساً تشخيص منطبق 

غاز وازهمانجا بايد صورت گيرد زيرا تشريع ازشرع وتنظيم هم بودن قوانين با اساس شرع ازهمان مرحله آ
ازمجلس است وبايد قدرت تبديل كردن جزئيات به كليات وتصرف درآن درهمانجا (مجلس ) صورت گيرد 
وچون روابط درمجلس تنظيم ميشود اگربدينصورت نباشد لزوماً هزينه اطالعاتي همه بخشها ازهزينه اطالعاتي 

ر خواهد شد ولي اگر بخواهند همه ازاطالعات دولتاستفاده كنند وبگويند سازمان برنامه خود دولت بمراتب بيشت
اينكارار ميكند وما هم نظارت شديد مينمايم بهتراست البته ايرادي برآنها نيست زيرا هنوز نحوه مديريت 

ه تفاوتي ميتواند دراسالم را نشاخته ايم. مديريت متمركز چه بشكل غربي وچه شرقي با مديريت منسجم چ
داشته اشد وآيا دراينجا مديريت متمركزاست يا منسجم؟ اصوالً مديريت منسجم وكل مديريتهاي موجود در 
جهان فرم انسجام درتمركز رادرست ميكند واالروح حاكم برآن حتماً تمركز است. اعم ازاين كه يك جزيي باشد 
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با شوراها امور را اداره كنند يا به شكل پارلماني كه به كه دراعالميه هايشان ميگويند مردم راشركت دهيد تا 

تمركز درجامعه حاكميت ميدهند. هردو سيستم درتمركز هستند. البته نميتوان انتظار داشت كه چرا آقايان 
وكال بعنوان فيلسوفهاي درمديريت احكام الهي را مد نظر قرار نداده اند وبا بررسي جميع اطراف وجوانب برنامه 

براساس احكام الهي را حاكم نكرده اند و... زيرا آنها ادعايي ندارند آن هم دراين زمينه ودراين وضعيت بهر ريزي 
حال افراد صالح مملكت همين اشخاص بوده اند كه مردم با شناخت آنها را انتخاب كردند وآنها هم به همان 

د بايد خواهش كنيم كه تحت تاثير اين اندازه كه درتوان دارند زحمت ميكشند. درنهايت ازاين اشخاص معتم
وآن قرار نگيرند ودرنظر دادن عجله نكنند وغفلتي صورت نگيرد و... واال انتظار بيش از اين ازآنان داشتن به نظر 

 بنده بعيد است. 
 انجام مطلوب نحو به وظايف اين آيا واينكه كردم عرض تر پيش كه ازعناويني گذشته –* برادر نهاونديان 

يا نه؟ وبقيه مسائل مبتال به آن همه اينها بحثي جداي ازاين مطلب است كه درحال حاضر آيا تحمل  دميشو
 اين مخارج ازطرف دولت صحيح است يا نه؟ 

 . است وظايف وجزو است صحيح است مصلحت الزمه مقداريك تا –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
(بودجه ) اگر كيفيت ها را با توجه امكانات موجود بررسي  هشد ذكر ارقام آن به توجه با –* برادر اعرابي 

 كنيم آيا كار دولت قابل تائيد است يا خير؟ 
 نسبت من به ها مقايسه اين با اگر ولي است خوبي كار مقايسه البته –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

لت ) با حساب وكتاب است ود( كاراينها ميگويند من به گاهي نيست درست شما مقايسه آنوقت بدهيد مرجع
ومنظم بودن يعني همين من چون به صداقت گويندگان اين دستگاه كه درخدمت واليت فقيه است يقين دارم 
اين حرف را راحت ميپذيرم ولي ازخود عدد ورقم نميترسم. چون درحساب هم تا رقم آخر ميتوان حساب كرد 

يكي دفتري كه مربوط به خودشان بود. دفتر مالياتي تا (قديم دونوع دفتر حساب داشتند يكي دفتر مالياتي و
ريال آخر را حساب ميكرد.) حساب كردن هم فني است بنابراين ما ازحساب وعدد ورقم ترس نداريم ولي 

 ازاينكه به صداقت آقايان يقين داريم حرف آنان را قبول ميكنيم . 
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برنامه  -٢اداره سياست عمومي كشور  -١مل : اش كشور عمومي امور اداره:  سوم فصل –* برادر نهاونديان 

 -٦خدمات اداري  -٥بهبود نظام اداري واستخدامي كشور  -٥ارزشيابي  -٤برنامه بودجه ووزارت  -٣ريزي 
 برنامه –اعتبارات استانها. فصل چهارم : اداره امورقضايي ثبتي وموقوفات شامل : برنامه رسيدگي به دعاوي 

 امرزائران ؟ برنامه؟ – تاميني اقدامات برنامه – برموقوفات نظارت برنامه –ثبت اسناد  برنامه – قضايي تسهيالت
 وظايف جزو موضوعاً كه وآنچيزي وموقوفات ،ثبتي امورقضايي درمورد. استانها واعتبارات اداري خدمات برنامه) 

 . دعاوي به ورسيدگي است قضايي تسهيالت همان است
 هم سرپرستي و؟؟ وتولي است دولت به مربوط هم عامه موقوفات حفظ – * حجت االسالم حسيني شيرازي

 .دارد موضوعيت عام بصورت
 نظارت بهبود ،اجتماعي سياسي امور( كشور داخلي سياست اجراي:  پنجم فصل –* برادر نهاونديان 

داره روابط ا:  هفتم فصل)  دارد موضوعيت كه. ( كشور داخلي وامنيت نظم حفظ:  ششم فصل.) برشهرداريها
خارجي (موضوعيت دارد.) فصل هشتم : اداره امور مالي ( مسئله خزانه كه موضوعيت دارد ) همچنين سرمايه 
گذاري درخارج نيز جزو همين قسمت است كه فرمود يد اين مورد موضوعيت ندارد. فصل نهم : آمار وخدمات 

 ي اجتماعي ،عمومي ، آمفورماتيك ) تهيه وانتشارآمارها -هوا شناسي  -عمومي فني : نقشه برداري 
 تشريفاتي شكل قبيل وازاين وهواشناسي برداري نقشه مسائل درقديم –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 اگز ولي ندارد هم وموضوعيت نيست مصلحت ندهد صورت وكاري نباشد امورالزم اين اگر بنابراين. داشت
 مسلمين بستگي به همين امور داشته اشد الزم است.  رامو وتدبير اشد داشته وموضوعيت نباشد اينطور

 راديو ، اسالمي تبليغات ،برنامه خبرگزاري برنامه( جمعي ارتباطات اطالعات:  دهم فصل –* برادر نهاونديان 
 )  وتلويزيون

 منسجم ومديريت حاكم ارتباط يعني. دارد موضوعيت نيز مورد اين –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
حيطه عظيم استواراست. موضع گيري دراطالعات وتنظيم اطالعات مهم است. درخبر نبايد دروغ اضافه  نبرهمي

كرد و خبر را بزرگ وكوچك كرد ونبايد سعي شود كه خبر از مسلمين پنهان شود اخبار بايد به گونه اي كه 
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دراخبار بگويند درشيراز برسر  موافق با مديريت باشد تنظيم گردد. يعني مديريت درتنظيم اخبار كاركند فرضاً

اصالحات ارضي دونفركشته شدند بعد از آن بگويند دركردستان عراق خمله كرده است بعد ازآن بگويند فالن 
موضع اقتصادي خارج. .. بعد ازشنيدن خبر اول فكر ميكنيم كه چقدر نا امني درداخل وجود دارد وبعد از 

كه اين  ه خراب است ودشمن حمله كرده است بعد مي فهميمشنيدن خبر دوم ميگوئيم وضع كردستان هم ك
دراخبار سعي كنيد صداقت درتنظيم اخبار را حفظ كنيد  حمله وآن تشتت مربوط به آن امر اقتصادي است پس

 كه خواننده نسبت به شما با عدالت مالحظه كند. 
تومان  ٠٠٠/٠٠٠/٧٣٢/٢ين فصل ا بودجه( دولتي وتاسيسات ساختمانها:  يازدهم فصل –* برادر نهاونديان 

 ميباشد ) فصل دوازدهم اداره امور نيروي كار (كاريابي واشتغال ،نظارت برروابط كارگر وكارفرما )  ٦١درسال 
 است مهمتر موضوعات همه واز دارد موضوعيت امور اين كل –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

اين است كه به مصلحت باشد. مصلحت هم بايد  هب مربوط آن تقسيمات)  مسلمين بر وواليت سرپرستي(
 براساس باشد. 

 وشويده مصلحت درمورد آينده درجلسه بنابراين. شد ختم مصلحت به راهها همه –* برادر نهاونديان 
)  درچهارچوب براساس(  درمورد قبل درجلسات البته كرد خواهيم استفاده حضورتان از سنجي مصلحت
ر الزم دارد كه مسئله روشنتر مطرح شود پس موضوع جلسه آينده بحث مصلحت يتفس اما شد كامل استفاده

 سنجي است. والسالم. 





 
 

 ١٠جلسه: 
 درسهاي حجت االسالم حسيني شيرازي 

 شوراي برنامه ريزي  ٢٣/١١/٦١جلسه مورخ 
 پياده ميتوان را مصلحت مالك بطورخالصه. الرحيم نالرحم اهللا بسم –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 مباحات به وازمكروه شده اظهارمكروه دليل به كه ازمحرماتي زندگي تنظيم ترشدن وسهل اسالمي احكام ن شد
ع جهات وجمي ابعاد همه در بشر تا شود تر سهل وهمچنان دانست شده تبديل مستحبات وبه مباحات از وبعد

 حبات بدست آورده انجام وگسترده دهد. توفيق بندگي را درمست
تعليم وتعلم مستحب است همينطور هم آن خدمتهايي كه مكروه است با دقت كردن به مرحله مستحب 
خواهد رسيد. البته گاهي سطح مستحبات نازل است گرچه اخالص امر دروني بوده به كار ارزش ميدهد ولي 

ند گاهي زمينه خارجي ندارد. فرضاً يك نفر با يك زمينه خارجي است كه سطح مستحبات را مشخص ميك
شخص تماسي دارد وامور ديني را به او آموزش ميدهد وبا احتياجات اورا برطرف ميكند وگاهي يك نفر با صد 

اساس و اهدافي كه ما داريم  نفر روبرو بوده درنتيجه درامورضريب بيشتري گرفته گسترده تر ميشود بنابراين آن
لحت است كه قرار شد هدف ما هم زمينه تسهيل رشد روابط كيفي را ايجاد كند اين هدف معين كننده مص

برتنظيماتما حاكم است حال چه روابطي را خوب ميدانيد؟ آن روابطي كه خدا آنرا خوب دانسته است كه البته 
وجه ميشويم كه مراتبي هم درروابط وجود دارد درنهايت؟ ؟ العين ما هم روابط الهي است وبه خاطر همين مت

 درضيق كميت ناهنجار موفق نميشويم. 
سوال مي شود چرا امروز مبتال به عنوان ثانوي هستيم درجواب بايد گفت براي اينكه زمينه تحقق( آن 
كميت ها) ايجاب نميكند. پس درموقع رشد كميت بايد براي همين منظوررشد داده. خودش با لذات نمي تواند 

قيد مورد توجه قرارميگيرد. وقتي صحبت ازرشد ثروت به ميان ميايد منظور رشد ثروت عرض قرار بگيرد يعني م
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مفيد به اين مطلب مورد نظراست پس زمينه ضيقي كه مارا مجبوركرده كه بگوئيم اضطرار است به عنوان ثانوي 

بايد به اين زمينه آالن جزو احكام شرع است شكي هم وجود ندارد ولي اصالح ورشد ومصلحت اين زمينه 
آنجايي برسد كه حكم را به صورت طبيعي براي انسان صحيح دانسته اند عمدتاً مصلحت ومعيار صالح بصورت 

چه كساني بايد تشخيص  -٢شيوه دستيابي به مصلحت  -١خيلي خالصه عرض شد مسئله اي كه باقي ميماند 
 مصلحت بدهند؟ 

بيع امام خميني مالحظه كرديم كه اين تشخيص دهنده موضوع شناسي است زيرا بامشاهده كتاب ال
تشخيص مربوط به متخصين است نهايت مسئله اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه آيا نسبت به 
علمي كه موضوع شناس قرار گرفته تشخيص مصلحت ميدهد يا خير معناي رفاه بيشتر براي خود تمتعات 

رشدي كه خدا فرموده ومستقل از اموري كه درنظر شارع مادي ومستقل از مكتب الهي ومستقل از شيوه 
مستحب است نظر داده ميگويد آنچيزي كه نزد نفس مستحب باشد مالك است يعني آنچيزي كه انسان بيشتر 
لذت ميبرد؟ دراقتصادي هاي موجود دنيا هم مطالب مستحب وجود دارد اما چه چيزي مورد حب آنها ميباشد؟ 

بيشتر وتداوم آن  قيدي مقيد هستند؟ خير بلكه مقيد به باال رفتن وحاصل شدن لذت لذت بردن بيشتر. آيا به
ميباشند گرچه آنها نيز ميخواهند كيفيت را باال ببرند ولي كيفيتي كه موضوعش لذت بردن بيشتر از ماديات 

ندگي دنيا ميباشد. درهمه امورشان همينطوراست يعني عمالً شيفتگي نسبت به تمعتات مادي برجميع ز
اجتماعي آنان احاطه دارد. اساساً بدون توجه به احكام خدا دنيا را براي لذت بردن بيشتر اخذ كرده اند يعني 

 امور درتمام …لذت بردن ازآشاميدن شرا (درمستي بيشتر ) ولذت بردن از مسائل جنسي (درشهوت بيشتر) و
د تا دردنيا فاني شوند گوي دنياي آخرت ميباشد خالصه آنقدر لذت ببرن نفس حيات كردن پيچيده منظورشان

را قبول ندارند دربرخورد با افراد با ايمان هم ايمان را نوعي ذهن گرايي تحليل ميكنند درنوشتها يشان هم 
استنباط غلطي نسبت به انسان دارند بگويند انسان درزمان جاهليت بخاطر اينكه پناهي براي ازبين بردن 

ودآگاه قدرت را درچيز ديگري ديد يعني وقتي از ضعف خود رنج برد مفهوم ضعفهايش پيدا ميكند بطورناخ
قدرت را درك كرد بعد قدرت را بطور مطلق درچيز ديگري قبول كرد بعد به پرستش آن چيز پرداخت بنابراين 
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تند. آنها ايمان به خدا را ناشي از ضعف انسان ميپندارند وحاضر به قبول اين مطلب حتي با استدالل عقلي نيس

شما بعجب نكنيد از اينكه وقتي مسئله ريا را مطرح ميكنيم آها مخالفت ميكنند همچنين وقتي ميگوئيم توزيع 
وتوليد يا تجارت الزم نيست دراين چهارچوب باشد آنها مخالفت ميكنند اتفاقاً بالعكس درمواردي كه آنها به 

 مخالفت بر ميخيزند شما بايد در آن مسئله تأمل كنيد. 
موضوع شناسي به عهده آقايان است ولي بايد بدانيد آن چيزي را كه موضع شناس ميشناسد بطرف  پس

 كيفيتي كه مورد نظر شماست منحرف نمشود؟ 
براي شناختن موضوع ، تدابير هر چند ابتدائي باشند بايد مستقل از آن انگيزه شروع به حركت نمايد زيرا 

محاسبه ديگري را الزم االجراء ميداند. گرچه درعمل يك اصول پذيرفته  انگيزه جديدي الزم دارد كه بدنبال آن
شده اي دراختيارداريد اما اين اصول موضوعه ميباشد كه (بر جهتي كه نياز را معين ميكند ) حاكم است يعني 

فتن هنگاميكه ميگويند احتياج داريم به لحاظ همان اصول موضوعه است كه ميگويند احتياج داريم با درنظرگر
اصول موضوعه است كه ميگويند بايد معالجه شود ميپرسند براي چه معالجه شود؟ درجواب بايد گفت براي 
اينكه به آن اصول موضوعه برسيم وشما هم اصول موضوعه را جريان احكام الهي ميدانيد تدابيري هم كه 

سئله ارز هم به همين ترتيب است دربحرانها مي انديشيد براي رسيدن به همان احكام الهي است دربازرگاني وم
روشي هم كه رابطه بين اصول موضوعه وشناسايي موضوع را مشخص ميكند خارج از اين مطلب نيست 
دراطالعات مختلفي كه بشردارد نوعي دسته بندي درآن انجام ميدهد تا نتيجه گيري وجمع بندي كند. دسته 

م دردسته بندي بايد سازگاري آنرا با اصول موضوعه بندي او هم سازگاربا اصول موضوعه اش ميباشد. شما ه
ه باشيد نميشود دراطالعاتي كه شما درتعيين موضوع عملي داريد نحوه دسته بندي را خودتان درنظر داشت

بطور بالتيكي صحيح بدانيد وبعد درنحوه دسته بندي اصالعات نظري نسبت بهكل عالم وهستي داريد 
ه ديالكتيك را باطل وبي ارزش بدانيد وبگوئيد دراينجا كسي روش دسته بندي درديالكتيك را قبول ميكند ك

است بگذرد وبا اين  ماده بعنوان مخلوق بودن يا نبودن بنمايد فرض را براينكه ماده ابدي وازلي نخواهد نظري به
فرض بگويد اگر ماده ازلي وابدي مستقل باشد بايد تجليات مختلف آن بازگشت به خواص مختلف ماده پيدا 
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ته اشد وبينهايت شكلهاي متضادي كه تجلي كه درماده وجود داردبايدبينهايت خاصيت داش كند بي نهايت

درطول زمان ازماده ظاهر ميشود بايد بي نهايت تضاد درماده باشد وتضاد هم بايد برگزدد بهذات ماده تا حركت 
بتواند از درون ماده آغاز شود شما ميخواهيد ماده را اصل قرار بدهيد وبعد بگوئيد كه هرخواصي ميخواهيد 

نشود فرق نميكند همچنين بصورت تأثير متقابل مي پذيرد ولي اگر از اول چيزي داشته باشد چه ظاهر شود يا 
را تمام شده درنظر نگرفتيد وگفتيد : آنچه را كه حس ميكنم اشيائي است متغاير درجمع بندي نهائي ميگوئيد 

تشكيك اين مخلوق است اين دسته بندي غيرازآن دسته بندي اول ميباشد. دسته بندي اول درادارك ترديد و
ميكند تا مطلب ازدستش گرفته نشوند شما درداللت وارد صحبت ميشويد كه چرا اين با اثرش بر من مختلط 
است وقتي ميپرسم مكانيزم ادراك چيست؟ شما ميگوئيد مگر نميخواهيد ازاين اثر ها جمع بندي كنيد؟ 

 صحبت ما هم برسر همين است كه چرا ايناثر با آن اثر تفاوت دارد؟ 
طور خالصه عرض ميكنم كه نميشود روش شما درجمع بندي اطالعاتي كه نسبت به تعيين موضع پس ب

خارجي جزيي ومصداقي داريد با اطالعاتي كه بصورت كلي نسبت به هستي دارديمتناقض باشد ودسته بنديهاي 
 شما همديگر را نقص كند. 

 م روش وعمل به آن وارد بحث خواهيم شد. پس روش شما بايد سازگار با مكتب شما باشد بعداً درمورد تنظي
 زمينه درايجاد فرموديد خالصه را مصلحت مالك عمدتاً كردم استنباط بنده ك آنطور –*برادر نهاونديان 

 مالحظه دردرازمدت اگر كمي مصلحت فرموديد وكيفي كمي مصلحت تفكيك از وبعد كيفي روابط رشد تسهيل
ص شد كه اصل حاكم برتنظيمات بايدايجاد زمينه تسهيل رشد ومشخ كيفي بهمصلحت ميكند برگشت شود

روابط كيفي باشد وتوضيحات بعدي شما درمسئله موضوع شناسي بود كه فرمود يد وقتي متخصصين بخواهند 
كمك كنند آيا براساس اين موضوعه اي كه دارند ( كه لزوماً مبتني برروابط كيفي ما نيست ) نظراتشان قابل 

ا ميباشد يا خير؟ همچنين اصول موضوعه ما جريان احكام اهللا است لذا موضوع شناسي ديگري استفاده براي م
 ميخواهيم كه مبتني براحكام الهي باشد. 
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اگر درمورد ايجاد زمينه تسهيل ردش روابط كيفي مثالي بيان شود موضوع روشنتر خواهد شد همچنين 

اهللا را هم قبالً  يم جريان احكام اهللا جاري شود. احكاماين است كه ماميخواه سوالي كه براي بنده مطرح است
شناختيم ودرپس آن مواردي كه حرام ،واجب، مستحب ومكروه دراحكام اهللا وجود دارد اما به جايي ميرسيم كه 

ميان نياورده وآن موارد را به مصلحت واگذر كرده است ازفقيه هم كه ميپرسيم سخن نمي گويد  شرع سخني به
كه فقه ميگويد به مصلحت عمل كنيد درمواردي كه فقه حكمي داشت براي اجراي خود حكم تنها حرفي 

موضوع شناسي هم الزم بود كه حكمي كه من ميخواهم پياده كنم اين موضوع را بايد درنظر داشته باشم ولي 
ان درمواردي كه اصالً فقه سخني نگفته است اگر درتشخيص مصلحت من يك چيزمصلحت تشخيص دادم ايش

اجراي حكم خالف اسالم بنمايم؟ بگويم ايشان غير فقهي عمل كرده  چيز ديگر. آيا من ميتوانم ايشان را متهم به
وعملشان درمسيري غيرازجريان احكام اهللا است؟ زيرا دراين مورد حكم الهي نداريم حكم الهي ما مصلحت 

دراين مورد مصلحت شما بازگشت كن  است مصلحت هم من تشخيص ميدهم. حال اگربا اين بيان بفرمائيد كه
به بقيه احكامي كه وجود دارد دراينصورت بايد جريان احكام اهللا را درموارد ديگر تسهيل كند. آيا تشخيص 
اينكه چه چيز تسهيل ميكند وچه چيز تسهيل نمكند به من واگذار شده است وفقه دراين خصوص سخني 

ذهن من آمده همچنين  الكي قرارنداده است وموردي بوده كه بهداردياخير؟ فرضاً درمورد فالن مصلحت فقه م
اگر با فكر ونظرخودم تسهيل رشد روابطي كيفي را مالك قرار دادم باز اختالف وجود دارد زيرا دين رابراي اين 

 …پذيرفتم كه اختالف ازبين برود مسيرروشن شود وازسليقه ها پرهيزشود و 
كنيم آقاي سعيد لو يك چيز مصلحت تشخيص داد وشما چيز  فرض –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

ديگري. شما همديگر را متهم ميكنيد به اينكه مصلحت تو خالف را ه اسالم ميباشد حال شما فكر ميكنيد 
ايشان خالف مصلحت عمل ميكند ياخالف اسالم؟ شمانسبت به اينكه حرف ايشان يك سخن صالحي ميباشد 

ميكنيد اصالً مطلب ايشان اسالمي نيست؟ بعد بالوسيله ميگوئيد اين اسالمي  صحبت ميكنيد يا اينكه فكر
نيست چون اسالم گفته بايد احراز مصلحت بشود ميگويم ايشان احراز مصلحت كرده اند درجواب ميگوئيد 
مصلحت ايشان براي چيست؟ اسالم فرموده حكومت ميخواهيم براي اقامه حدود درحاليكه مصلحت ايشان 
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قامه حدود نيست. يعني مصلحت است براي روابط كيفي وتسهيالت الزم. ميگوئيد كلمه تسهيل چرا درراه ا

اضافه شد ميگويم شما درهمه جا اجبار به روابط كيفي ميكنيد. يعني درمستحبات هم اجبار ميكنيد؟ شما 
خودم درانجام واجب  ميگوئيد زمينه را فراهم ميكنم. كسي كه برعليه واجبات قيام كند من كيفر ميكنم واال

مباشر نيستم. زمينه عمل به وجوب وزمينه برك حرمت را من درست ميكنم. آيا دردرست كردن زمينه را ضبق 
ميكند يا تسهيل؟ فرق شما با يك دولت حائر چيست؟ اوكاباره رفتن را تسهيل ميكند وشما مسجد رفتن را. 

ميكشيد براي سفر. او سلوك زن ومرد را كه  اوجاده براي تفريحات نمايشي درست ميكند شما هم جاده
همچون حيوانات است رشد روان وپرورش جسم ميداند وزمينه ازدواج را براي جوانان بصورت ركيك فراهم 

 …ميسازد وشما 
پيش ميگفتند پدري واليتاً دختري را براي پسري عقد كرده پدردختر هم اين مسئله را واليتاً  اگر چند سال

تيكه دختر وپسر بالغ شوند با هم ازدواج ويا رد كنند. همه به اين مطلب به حالت تمسخر نگاه پذيرفته تا وق
ميكردند وقتي ازپدرپسري مي پرسيدند كه قضيه چيست؟ پدرميگفت مقصود من اين بود كه بچه من ازهمان 

 رام نشوند !هنگام كه قليان نفس شهواني جنسي دراوپيدا ميشود راهي داشته باشد كه مبتال به عمل ح
اين پدر ديوانه است زيرا بچه اش را كه هنوز دست چپ وراست خودش را هم تشخيص نمي دهد بدبخت 
كرده است. امروز يك جوان سي ساله مجرد نمي تواند خودرا اداره كند آنوقت آن پدر چه تصور غلطي نسبت به 

 ازدواج پسرش دارد. 
نظر بگيريد. پسري درهنگام بيست سالگي كه ميخواهد ازدواج شما اين دونوع واليت را نسبت به طفل را در

كند پدرش مخالفت ميكند نظرش اين است كه بچه بايد با مسائل بيشتر آشنا بشود ودراين سن امر ازدواج 
براي او زود است اين يك نوع واليت است وواليت دومي پدري كه به پسرش ميگويد هرسختي آسانتراز 

ري راحت ترازفشارقبراست. اين دوپدر رشد را دردوچيز مختلف مشاهده ميكنند مخالفت با خداست.هرفشا
وواليت هم سرپرستي را دردوچيز مالحظه ميكند. ما ميگوئيم اصال واليت براي چيست؟ آيا خود واليت 

زي براي چي شرع ندارد يا اصل مسئله واليت موضوعيت دارد فرضاً خود مباحات را مباح بدانيم وبگوئيم ربطي به
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است كه مباحات درآنجا رنگ پيدا ميكند؟ ملكيت شخصيه كه نيست بلكه تصدي است وتصرف آن جواز 
ميخواهد شما از من سوال ميكنيد كه قيد شما درمباحات چيست؟ ميگويم جوازشما دراباحه چيست؟ يعين 

حت بشود تا درمباح ملك شخصي نبوده كه جواز تصرف درآنرا داشته اشيد دليل احتياج دارد. بايد احراز مصل
هم تصرف بشود. تصرفات مباح هم بدون دليل نمي توان داشت واگر شما به همان چيزي كه اصل حكومت 

 واليت بازگشت ميكند بازگشت نكند چگونه ميتواند درآن احرازمصلحت بكنيد؟ 
 داد؟ تغيير را اوليه احكام ميشود مصلحت با يا است مباحات در فقط مصلحت –*برادر سعيد لو 

 مالكيت واحكام مشخص است آيا ما با مصلحت ميتوانيم مالكيت را تغيير دهيم؟ 
 كه اي اندازه به را مالكيت ميتوانيد شديد مضطر اضطرار با شما اگر –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 . مرده گوشت خوردن مثل. كنيد قيد شديد مضطر
د درآنجا تغيير موضع ومسائل ديگر پيش مي آيد وشما براي فرضاً شما با چند نفر باري جنگيدن به مرز رفتي

دفاع مجبور هستيد ازيك سنگربه سنگر ديگر برويد طوري كه ارتباط شما با ديگر افراد همرزمتان از نظر 
رساندن غذا قطع ميشود دراينجا شما ازگرسنگي يا اسير ميشودي يا فوت ميكنيدوشرعاًجايز نيست. حال 

ام گوشتي وجود دارد مثال كالغ شما ميتوانيدبه دليل حرام بودن گوشت كالغ آنرا نخوريد دراينجا حيوانات حر
وازگرسنگي بميريد؟خير بلكه شما كالغ را كشته وپخته وصرف مي كنيد اما تا چه اندازه؟آنقدري مي خوريد تا 

لقمه بيشتر بخوريم  سير شويد يا فقط بخاطر رفع گرسنگي ونمردن؟ آن هم با ناراحتي. دوستتان ميگويد چند
حالل بخوريم وآالن هم بخاطر ازبين  شما ميگوئيد خير انشاءاهللا تعالي خداوند راهي قراردهد ه گوشت

 وتلف نشدن بايد آنقدربخوريم كه توان كاركردن وجنگيدن داشته باشيم نه بيشتر.  نرفتن
مجبور شديد تغيير موضع بدهيد اصل آمدن شما دراين منطقه جايز بلگه واجب بوده زيرا شما هنگام حرب 

ولي در شهر شما تصميم ميگيريد به جايي (براي تفريح) برويدكه گوشت حالل درآنجا نباشد. تفريح را نوعي 
مصلحت تشخيص ميدهيد. دراين مصلحتها مصلحتي را انتخاب ميكنيد كه شما را مجبور به خودن گوشت 

ول هم بايد سعي شود ازآن منطقه خارج شد. نمي شود مرده ميكند مسلماً اين مورد حرام است. درمثال ا
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مامصالح را طوري انتخاب كنيم كه درنهايت باعث شود اسالم راكنار بگذاريم. يعني با يك حكم اسالمي بگوئيم 

 همينطور …اسالم ديگر قابل پياده شدن نيست. امروز قضيه بانك وجود دارد فردا مسئله چيز ديگري است و
 م به قدم از اسالم دورشويم. قد كه برويم راهي

 پس اضطرار هم مالكهايي دارد؟  -*برادر سعيد لو
 اينكه دوم نه يا بوده واجب اضطرار خود كه داد تشخيص بايد اول بله –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

ار اضطر يا دچارشويم بيشتري اضطرار به كه كنيم برطرف را اضطرار طوري يعني كنيم راخل اضطرار چگونه
 رابراي خالص شدن ازمشكالت درنظر ميگيريم وبرنامه ريزي ميكنيم. 

 امام. رسيد چاپ به درروزنامه كه فرمودند ثانوي حكم با دررابطه خميني امام را مطالبي –* برادر نهاونديان 
 متفكر اشخاص از كه حال درعين ميباشد نهادها همه دررأس كه اسالمي شوراي محترم مجلس:  فرمودند

تحصيل كرده برخوردار است خوب است درموارد لزوم ازدوستان متعهد وصاحب نظر خود دركميسيونها دعوت و
كند كه با برخورد نظرات وافكار كارها سريعتر ومحكمتر انجام گيرد. وازكارشناسان متدين ومتععد درتشخيص 

انجام گيرد واين نكته نيز الزم  موضوعات براي احكام ثانويه اسالم نظر خواهي شود كه كارها به نحو شايسته
است تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه؟ ؟ از تشخيص موضوع بوسيله عرف كارشناش با رد احكام اوليه فرقي 
ندارد. چون هر دو احكام اهللا ميباشند ونيزاحكام ثانويه ربطي به عمال واليت فقيه ندارند وپس از راي مجلس 

ي حق رد آنرا ندارد ودولت دراجراي آن بايد بدون هيچ مالحظه اقدام كند وبا وانفاذ شواري نگهبان هيچ مقام
تشخيص دوسوم افراد مجلس شوراي اسالمي كه مجتمعي ازعلماي اسالم ومجتهدان ومتفكران ومتعهدان به 
اسالم هستند درموضوعات عرفي كه تشخيص آن با عرف است با مشورت ازكارشناسان حجت شرعي است كه 

ا آن بدون حجت قوي تر خالف طريقه عقال است. چنانچه تغيير احكام اوليه با شك درموضوع و عدم مخالفت ب
 احرازآن با طريقه عقال مخالفت است. 

 بايد مجلس شده گفته اگر كه اند داده توضيح)  خميني امام( ايشان –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
زيرا ايشان فرموده اند پس از تنفيذ. همچنين مشروط  .نيست نگهبان شوراي تنفيذ رد منظور دهد تشخيص
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است به اينكه متخصص نظربدهند آن هم نه به اينكه شك دراحراز باشد بايد مضر بودن مالكيت را حل كنيد 
آنهم دراين زمان بايد مضر بدانيد ( زيرا شما نميتوانيد درتمام زمانها وبطور كلي مالكيت را مضربدانيد ) آنهم 

بت به يك موضوع خاصي نه نسبت به همه مواضع يعني ميگوئيد درفالن مكان نسبت به فالن كاال ماليكت نس
تا فالن زمان همه اين موارد را كه ميگوئيد بايداحراز وتعيين شده باشد نه احتمال باشد. نه نسبت به اينكه 

د ومالحظه كردنها اگر قبلي مصلحت است شك كنند. ايشان (امام خميني ) ميفرمايند بعدازتمام اين موار
 شخصي دليل عقلي بر؟؟آن موارد بيان كند. مطلب قبول نمي شود. 

 هستيد …امام خميني به مجلس تعليم فرموده اند كه مطلب آنطور هم بي حساب نيست. شما كه آيت ا
 افراد از بعضي. ميشود حل چگونه مطلب كه بدانيد بايد هستيد متخصص كه وشما هستيد متفكر كه وشما

گمان ميكردند حاال كه تشخيص به ما محول شده هرطوركه به ذهنشان برسد تشخيص مصلحت ميدهيم 
متخصص هم ميگويند كه مردم با راي خود وكيل انتخاب كرده اند پس آراءمالك است اما مشخص شد كه 

 توجه به مطلب واحراز مالك است نه راي مردم 
يفرمايند ربطي هم به اعمال واليت فقيه ندارد خيلي ازمطالب را م كه مطلب اين باتاكيد –*برادر نهاونديان 

روشن ميكند به اين ترتيب وبا تسريع براين مطلب درواقع حق اعمال واليت فقيه را ايشان ( امام خميني ) به 
 هيچ كس نداده اند. 

رساله مباركشان  در كه طوري)  خميني امام( ايشان را واليت اينجا در –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
وجود دارد بيان كرده اند. پيش تر خيال ميكردند واليت فقيه يعني آچاري كه هر جا خواستيم بكار بگيريم 
همين قدركه شخصي( كه حتي قيدش تخصصي نباشد قيدش اين باشد كه مردم آنرا انتخاب كرده اند ) ازآن 

 آچاربراي بازكردن مهره هاي مختلف استفاده كند كافي است. 
امام خميني فرق بين دمكراسي مكتبي وغير مكتبي را بيان فرموده ند. يعني فهماندند كه مالك آراي تنها 
نيست بلكه آراي كه براي پياده شدن احكام اسالم كاربكند محترم است نه هر رايي ايشان جواب كسانيكه 

دند. بعضي افراد هم درمجلس فرمو ميكردند بيان را …جمهوري خلق مسلمان وحمهوري دمكراتيك اسالمي و 
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نسبت به اين امر غفلت ميكردند وقتي ميگفتم صحبت شما شرعاً چگونه امكان دارد؟ شرع فرموده حكم را فقيه 
تشخيص ميدهد وموضوع را هم موضوع شناس نگفته كه موضوع را شما كه وكيل مردم هستيد تشخيص دهيد. 

ب كردند؟ امام فرمودند مالك در اينكه اين موضوع است اين ميگفتند پس مردم براي چه راي دادند وماراانتخا
نيست كه مردم شما را انتخاب كردند بلكه شما افرادي اهل فن واهل فضل هستيد وبخاطر اين شما را انتخاب 
كردند نه اينكه شم اوكيل هستيد.زيرا مردم حق ندارد برا خود وكيلي كه دين آن را تغيير دهد انتخاب كنند 

د فردي را بعنوان وكيل براي اينكه چيزجديدي براي آنها درست كند انتخاب كنند درجمهوري خلق حق ندارن
مسلمان ودمكراتيك است كه خلق مسلم ميتواند راي بدهد به اينكه؟ ؟ آزاد بشود ومشروعيت قانوني پيدا كند 

مان بودن كنار ميروند؟ خير حال اگر مشروعيت شرعي ندارد مهم نيست. اگر اينها بخواهند عرق بياشامند ازمسل
فاسق ميشوند. پس اين راي گيري فرق ميكند با آن نحوه اي كه جمهوري است واحترام به راي بخاطر اجراي 
احكام الهي است. امام خميني نفرموده اند چون مجلس راس نهادها ميباشد چون افراد مجلس وكالي مردم 

 رسيدن به احكام الهي به ديگران وكالت بدهيد.  هستند. شما نه با رفراندم ميتوانيد براي تسهيل
همين مطلبي كه امروز امام فرمودند درسه سال پيش كه وكال به حضورشان شرفياب شدند فرمودند : كه 
مردم شما را وكيل قرارداده اند كه قوانين اسالم را تصويب كنيد. كسي شما را براي حل مسائلي ازقبيل طالق 

 است.  قرارنداده …دادن زن و
اتفاقاً دركلمات امام خميني اختالف وجود ندارد ممكن است دريك جا همه مطالب را بيان نكنند اول عام 
رابيان كنند سپس خاص ، ولي كلمات مفارض ندارد. حتي چندسال پيش كه ايشان سخنراني درمورد زمين 

 فرمودند مي …نيست و ومصادره اموال واينكه يك وجب زمين گرفتن درست نيست خدا ازآن شخص راضي
 درهركجا مارا همه تعالي …انشاءا خداوند. اند متذكرشده اي ماده ٨ فرمان همين را مطلب همان عين دقيقاً

) خميني امام( مرد اين مستخدم همه كه بدارد وموبد)  آمين( پاشيم اسالم حامي كه بدارد موفق هستيم كه
دن همه جا بد است جزمستخدم حق بودن كه شرافت بو مستخدم البته نيست ؟ بودن؟ مستخدم كه باشيم

 اين تعالي …است. خداوند لشكر اسالم را پيروز قرار دهد ولشكر كفر را نابود كند (آمين ) خداوند انشاءا
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 درهالكت وبشررا كرده تخيل وايجاد اند كرده درست بشر نابودي براي راكه روابطي وهرگونه را وقاحت سازمان
).  آمين( كند قطع اززمين كفررا ريشه تعالي …نها رابزودي بكشند. (آمين ) خدواند انشاءااي درهالكت انداخته
 طول تعالي انشاءاهللا خداوند فرموده عطا را نويدش كه اي ودروعده بدهد اذن را اش ولي تعالي …انشاءا خداوند

خداوند هيچكدام ازما را  ).آمين. (قراردهد) عج( عصر ولي حضرت آوردن تشريف به متصل را خميني امام عمر
درضاللت قرارندهد وبراي اين مرد (امام خميني ) هيچ مشكلي پيش نيايد اال اينكه رب اويك نوري ازايمان به 

 اوعطا كند كه مشكل را قبل ازپيدايش مالحظه كند. (آمين ) 
 والسالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته

 





 
 

 ١١جلسه: 
 مفقود است. ٣٠/١١/١٣٦١به تاريخ  ٦٣٣جلسه بعد به شماره 

 درسهاي استاد حجت االسالم حسيني شيرازي 
 شوراي برنامه ريزي  ٧/١٢/٦١جلسه مورخ 

ت قبل جلسا مباحث به اي اشاره قبالً است بهتر معمول طبق. الرحيم ارحمن اهللا بسم –*برادرنهاونديان 
داشته باشيم وبعد وارد بحث پيرامون سواالت باقي مانده ازجلسه قبل شويم. درجلسات قبل براساس هدف 
قراردادن اجراي احكام اهللا تقسيمات احكام را شناختيم واينكه سيستم احكام چيست؟ سپس براي اينكه موضع 

بعد از بحث درمورد اعمال واليت  خود را بيابيم درمسئله حيطه وظايف واختيارات دولت وارد بحث شديم.
عناوين اوليه وثانويه را شناختيم. همچنين درمورد اينكه ما براي موضع گيريها وبراي برنامه ريزي كه ميخواهيم 
مصلحت سنجي كنيم آيا شيوه اي بايدداشته باشيم يا خير؟بحث ونكاتي ازقبيل مالك مصلحت روش شد. 

ربرتعيين مالك مصلحت است. نتيجه مهمي كه ازبيان استاد درمورد استاد فرمودند :شيوه مصلحت سنجي مؤخ
مصلحت كمي وكيفي استخراج شد اين بود كه هرمصلحت كمي (اگردردرازمدت مالحظه شود ) برگشت پيدا 
ميكند به مصلحت كيفي. بدين ترتيب اصل حاكم برتنظيمات وبرنامه ريزيهاي ما ايجاد زمينه جهت تسهيل 

ت. سپس دراشاره اي كه به تشخيص مصلحت شد سوالي بدين صورت كه :آيا همين كافي رشد روابط كيفي اس
است كه ما ازموضوع شناس مسلمان استفاده كنيم يا موضوع شناس اسالمي الزم داريم؟ طرح شدودرهمين 
 رابطه مسائلي درباره موضوع شناس اسالمي بيان شد. درجلسه قبل توضيح داده شد كه اگردرتنظيمات ،خروج
ازاضطرار وعناوين ثانويه وعمل به احكام اوليه را بعنوان هدف قراردهيم درمصلحت سنجي ها چه روشي را اتخاذ 
كنيم كه دراين مسير قراربگيريم؟درخصوص اين مطلب نيز مثالي بيان ومشخص شد : كه اگر ما درمصلحت 

يم. (مثال درمورد همان وانحراف لغزش كن سنجي شيوه وروشي نداشته باشيم ممكن است به چپ وراست
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سمت  مسئله تمركزوانسجام بيان شد )با ذكر اين مثال مشخص شد كه چگونه درشرق وغرب نظام به

تمركزگرايش پيدا ميكند درحاليكه استفاده ما از احكام نفي تمركزدرشكل انحصار(وديگر اشكال واقسام آن ) 
زسلب اختيار صورت ميگيرد ) درحاليكه ميباشد ومطلوب ما همان انسجام است (به جهت اينكه درتمرك

 مقدم برهرچيزديگرمعرفي شده است.  مالحظه شد دراحكام ،انسان وروابط انساني
درپايان خالصه اي كه ازجلسات قبل بيان شد ازبرادران حاضر درجلسه ميخواهم كه اگر سوالي دارند مطرح 

روي همين پايه ها ساخته خواهد شد زماني را براي بفرمائيد زيرا استاد با طرح پايه هايي كه همه بناي بعدي ب
پاسخگويي به سواالتي كه درخصوص مطالبي كه خالصه آنراعرض كردم باقي نخواهند گذاشت. لذا مطرح 
نكردن سوال به معناي پذيرفتن پايه ها تلقي خواهد شد. طبعاً بيانات بعدي مبتني برمباحث قبلي ايشان 

 ميباشد. 
 كيفيت؟ يا است اصل كميت كه وكيفيت كميت دربحث خصوصاً –شيرازي  *حجت االسالم حسيني

 مورد ميكند معين محض اقتصادي درشكل را اقتصادي روابط كه كيفيتهايي آيا كيفيت بودن اصل درمورد
  قرارميگيرد؟ دوم دررتبه نظام درآن هم ومديريت اجرايي نظام كه كيفيتهاي يا نظراست

ه بنده ازحضورتان دارم درحقيقت توضيح بيشتر درمورد مسائل كمي وكيفي ك سوالي –*برادرنهاونديان 
ميباشد. نكته دوم اينكه براساس همان صحبتهاي موضوع شناس مسلمان وموضوع شناس اسالمي واحتمال 

 لغزش درمصلحت سنجي ها ما در سيره چه چيزداريم؟ 
شده به بالد شيوه  ات ،ائمه به افراد فرستاده يعني درزمان معصومين (صلواه اهللا عليهم ) آيا درمورد موضوع

مياموختند (شيوه مصلحت سنجي ) يا احكام؟ آيا برداشتي كه درآن زمان وجود داشت اين بود كه احكام 
كفايت ميكند؟يا خير درهمان زمان هم احكام يك چيز بود وموضوع شناسي وعمل به مصالح يك چيزديگر؟ 

وه را ازحضورمعصومين آموخته بودند يا خير همه مطالب آنها موضوعات واگردوچيزبود آيا اينها آموزش شي
عرضيه بود واصالً موضوع اين سوال ما آن زمان وجود نداشته است؟ درنهايت مشخص بفرمائيد كه آيا اين سخن 
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به يكباره مطرح ميشود يا اينكه فقط پيچيده تر شده وبه لحاظ پيچيده تر شدن  ١٤جديدي است كه درقرن 

 وعات است كه ما بايد اينرا به صورت يك علم ويك مجموعه منسجم ارائه كنيم؟ موض
 زيرا قرارميدهيم بحث مورد را دوم سوال ابتدا. الرحيم الرحمن اهللا بسم –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

وات اهللا صل( طاهرين ائمه اززمان ؟ شيوه؟ آيا كه است اين سوال. ميباشد بحث اول قسمت به مربوط دوم سوال
عليهم )سيره بوده كه شيوه اي داشته باشند وشيوه وروش به دستور خود ائمه تدوين شده يا خير؟ عرض 
ميكنم خود شيوه ذاتاً امرعقلي است. اگر هم بدنبال اين مسئله (درزمان معصومين ) هستيم بايد ببينيم كه 

زمنطقها را نقلي پيدا كنيد كه تعبدي باشند. ارشاد به حكم عقل شده يا خير؟ واالً شما نمي توانيد هيچكدام ا
اينگونه  "درست نيست  "اينگونه بفهم "مناغشا تي وجود دارد مانند تعبد درفهم.  اساساً درتعبد به منطق

ازمعصومين به ما رسيده است. دربيان معصومين به تفكر كردن تامل كردن وامربه فكركردن  "فهميده ميشود 
كه آن قدرتي را كه داريد برآن مكلف هستيد   خ به فكر نكردن به معناي اين استميتوان رسيد همچنين توبي

چرا از آن غفلت داريد؟ درمورد هيچكدام ازمنطقها به اين معناي تعبدي مأثورنيست. نه علم اصول ونه منطقي 
يزهمين كه دركالم بكاربرده ميشود. اگرمأثورباشد ونقلي فهم خودآن نيزمنطقي ميخواهد. درفهم همان ن

مناغشه واقع خواهد شد. اينكه آيا اين منطق ازمعصوم رسيده است موضوعي نيست كه وحي بدان تعلق بگيرد 
موضوع را مقداري واضح ترعرض ميكنم. ابتدا فرض ضداين قضيه را درنظر ميگيريم تا تعريف خود اين امرروشن 

ت آنوقت اين كالم را بوسيله كلمات شود فرض ميكنيم امام فرموده باشند :منطق فهميدن كلمات اين اس
ميفرمود يا خير؟ خود آن نيزمنطقي ميخواهد. اصوالً منطق را جز ارشاد به حكم عقل نميتواند تعبد برآن پيدا 
كنند زيرا امر تعبدي نيست كه موضوع كالم واقع شود البته اگر سوال ازاين مطلب گذشت وشما بپرسيد سيره 

كه تعبد وفرماني كه ازائمه رسيده است. در اينصورت عرض ميكنم كه منطق  مسلمين چه بوده است؟ نه است
بكارگرفته ميشود چه شخص اهل منطق باشد وچه نباشد. نهايت گاهي تامل ودقت درآن ميشود واين دسته 
بندي به طور مشخص يك تنظيم وترتيبي پيدا خواهد كرد وگاهي خيرهنوز تنظيم نشده است. به عبارت ديگر 

اي ارسطو علم منطق را تدوين نكرده بود اينطور نبود كه مردم چيز نفهمند ودراطالعات بشر مطلقًا وقتي آق
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درست وغلط معلوم نباشد. خيريك مطلبي كه با سادگي وبدون يك نظم وترتيب معملوم ميشد وممكن هم بود 

براي آن روشن ومشخص  درآن اشتباهي رخ دهد ديگر درامور ساده آن اشتباه رخ نميداد يعني درقضايايي كه
درست كردن كه امروز نيز عرف بازار(منظورازبازارعرف جامعه ميباشد نه بازاركاال)  بود ديگر توجه به صغرا وقضيه

هست نميتوان داشت. دربازار مفاهمه درصحبت كردن بقال باشد يا دانشجو يا معلم يا مدرسه اي ،درخانه يا 
بردند نهايت منطق را بصورت ساده بكار ميگيرند زيرا منطق اشتباهات درمدرسه بهرحال افراد منطق را بكار مي

را كم ميكند. البته اشتباه را بطور مطلق از بين نخواهد برد وازآن طرف هم درپي منطق بودن مطلقاً انسان به 
رد اشتباه دچار نميشود. فهم است وبكار گرفتن منتهي گاهي انسان بصورت خيلي ابتدائي فهم را بكار ميگي

شيوه (منطق)امري نيست كه جديد  -٢شيوه تعبدي نيست  -١وگاهي كمال دقت را مينمايد نتيجه اينكه 
 الوالده باشد(بلكه امري است كه بشر در فهم ، آن كاررا انجام ميدهد) 

بعد از مطالبي كه بيان شد عرض ميكنم كه دستوربه فهم بسيار زياد توصيه شده وتوبيخ نسبت به 
باردرقرآن تكيهبرتدبر وتعقل وفهم ونظاير اينها شده  ٧١٤فهم هم بسيار زياد است. شايد بيش از بكارنگرفتن 

است. دستورات معصومين هم درباره همين مطالب بسار است. تدبير امور مسلمين ووظيفه داشتن والت دراين 
ي نكردن است. خالصه قسمت نيز بسيار است. يعني بكرا گرفتن فهم درادارهامور مسلمين غفلت وسهل انگار

اگر غرض شدت اهتمام باشد مورد تكليف است ودرجايي كه احتمال خطر اخروي باشد آقايان شدت اهتمام را 
واجب دانسته اند. شدت اهتمام را چگونه بشر انجام ميدهد؟ درآنجا قبالً اطالعات خودرا دسته بندي ميكند 

ا از فاسد تشخيص دهد. پس مطلب اگر از معصومين ومنطق را بكار ميگيرد ودقت ميكند كه چگونه صحيح ر
هم باشد صرفاً ارشادي است وتكليف نسبت به اين مطلب كه بكار نبردن آن باعث مواخذ شده است هم عقالً 

 هم نقالً رسيده است. 
 به خود عقل بكارگيري با صحابه از نفر دو ميبينيم ما كه است اين در مطلب اين تجلي –*برادر نهاونديان 

لحاظ عدم كاربرددقيق آن شيوه ومنطق به مصلحت سنجيهاي متفاوتي برسند ونزد معصوم بيايند ومعصوم نه 
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من باب حكم بلكه من باب بكارگيري عقل بگويد شما دراين مورد اشتباه كردي. اين موضوع كاشف اين است 

 كه آنها بكار نبرده اند.  كه اوالً شيوه ومصلحت سنجيها عقلي است نه حكمي وثانياً سك روش خاصي دارد
 اي وحي ونه است عقلي منطق كه را مطلب اين ميخواهيد شما بنابراين –* حجت االسالم حسني شيرازي 

 . بپذيريد معصوم تقرير با
 اما. است كافي است عقلي شيوه اينكه مورد در جنابعالي واستدالل اظهارات آن. خير –* برادر نهاونديان 

قرن ادعاي اداره امور را داشته وراه ارائه نموده وبا  ١٤زاده اين قرن نيست وديني است كه  اسالم كه جهت بدين
مطلب  تفكيكي كه از حكم وموضوع شد اگر حكم را وحي ميدهد كه درمموضوع عقل را بايد بكار انداخت اين

درست بكارگيري عقل  يعني تفاوت مصلحت سنجيها هم در زمان ائمه يايد بوده باشد وبعد ارشاد اينها بشيوه
 درموضوع شناسي ها ومصلحت سنجيها بايد يك ثبوت وبروزي داشته باشد. 

 يا اشتر مالك نامه عهد موحدين موالي واليت دردوره ما محال بفرض –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
به كل موضوعات  نسبت يا خاصي درموضوع كه است اين ميشود امر دراين كه مناغشاتي آورديم آنرا نظير آثاري

چگونه است؟ آيا معرض دارديا خير؟اين امر،امر تقريري است درآن حدي كه تعبدرا  "يا داللتا"اين حديث سندا
نگوئيم واهتمام را بگوئيم. يعني اينكه مسامحه دراين امر مورد مجازات است ( ازطرف شارع) اين ارم تقليدي 

 بايد باشد يا خير؟
بنده استنباطي بكنم دراين صورت ممكن است شما به شخص فاضلتر ازمن  اگر مالك مطلب اين باشد كه

برخورد كنيد كه او نيز استنباط ديگري بكند. پس من نبايد دلخوش به اين باشم كه شما دراين مجلس اغناء 
شديد اگر هم اغناء ميشويد با اطالعات موجود است طبعاً بعداً اگر كسي معرض اين مطلب را بيان كرد براي 

 شما دوباره سوال مطرح ميشود. 
بنابراين اين بحث درمورد نخوه استداالب است كه آيا خود استداالل مطلب را تمام ميكند يا اينكه شما تكيه 
برفتواي داشته باشيد؟ يهني قبل ازاينكه سوال كنيم كه درزمان معصوم چگونه بوده؟ اين مورد مطرح خواهد 

اگر دررساله تخصص وارباب بصيرت وحفظ مصلحت ونظايرآن بيان شد  شد كه فتواي دراين امرچيست؟ يعني
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آنوقت شما ميتوانيد دليل بياوريد كه ديگر درزمان معصومين متخصص الزم نبوده؟ خالصه ، محل وموضع 
مطالب بايد مشخص شود (كه همان ظابطه ومالك است) اما آنچيزي را كه ما ميگوئيم عقلي است وموضوع 

ع شناسي اسالمي اينرا متصل به بيان اين مطلب ميكنيم كه منطق اساساً امر عقلي است شناس مسلمان وموض
وتقليدي نيست. اينكه اساساً تامل وبكارگيري عقل درحد تخصصي الزم است يا خير؟هرچند شما امكان اينرا 

 بدهيد كه ممكن است عقلي باشد اما يا نرا با استدالل بيان نمي كنيم. 
زو اموري شد كه محتاج اهل خبره بود. اهل خبره رابايد خبركرد. اين مطلب را واگذار حفظ مصلحت وقتي ج

ميكنيم به خودرساله. اينكه اهل خبره چه ميكنند؟ اين امري است كه شما درخارج مالحظه ميكنيد كه آنها 
علم اقتصاد ردحال خواندن درس ومدرسه ودانشگاه رفتن براي خواندن علم اقتصاد هستند. ميپرسم براي چه 

مي خوانند؟ درجواب ميگوئيد بشر اطالعاتي دارد كه آها را دسته بندي ميكند سپس مقايسه وعلت يابي ميكند 
و... بعد ميگوئيم همين موارد مورد سوال است. دربطن اين مطلب وارد ميشويم تا برسيم به اينكه يك اصول 

عنوان بي روش بودن نظر كنيد؟ يا مي پذيريد كه موضوعه يك روشي دارد. شما جرأت ميكنيد به علك اقتصاد ب
درعلم اقتصاد روشهاي مختلف تأثير ندارد يا اينكه اگر تأثيري دارد اصول موضوعه ندارد يا بفرمائيد اصول 

 موضوعه دارد ولي آن اصول موضوعه راالزم نيست بسنجيم كه اسالمي است يا خير؟
متخصص (ازتخصص اونه ازخود او ) سوال كنيد يا به عبارتي بنده عرض مي كنم درپياده كردن اقتصاد اگراز

ازعلم سوال كنيد كه اين تغير كيفيتي كه درجامعه ميدهيد جامعه به كدام طرف حركت ميكند؟ خواهد گفت 
دراينجا بهره را كم كنيد تا فالن حالت رخ دهد. ميگويم مشاهده فرموديد كه علم شما نشان ميدهد كه به 

 يكند. جهت خاصي حركت م
بنابراين وقتي گفتند مصلحت اين است كه احكام حفظ شود بلكه هيچ مصلحتي اقواي ازحفظ احكام نيست 
نيم توانيد مخالفت كنيد. گفتيم خود نظام ابتداً مطرح نمي شود بلكه ثانياً وبالعرض مطرح است. زيرا ابتدا اصل 

اي اسالم حكومت الزم است. لذا اينطور نيست تعبد اسالم مطرح است وبعد ازآن خواهيم گفت براي تعبد وبر
كه بگوئيم حكومت الزم است چه اسالم باشد وچه نباشد. البته شما ميتوانيد با جعل عفلي وبا استدالل ازاينكه 
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اگر حكومت نباشد هرج ومرج رخ خواهد داد حكومت را الزم جلوه دهيد ولي اين قيام براي حكومت به چه 

انيم قيام به ظلم كنيم يا خير بايد قيام براي عدالت كنيم؟ اگر قيام براي عدل ميباشد عنوان است؟ آيا ما ميتو
 يا خير؟ معيار در عدل وظلم ،اسالم است

درنهايت بطور خالصه عرض ميكنم كه مسئله شيوه ومنطق امري است عقلي واگر بخواهيم مطالبي (ازقبيل 
لمال است. سهل انگاري نسبت به اجراي اسالم است) را : سهل انگاري درآن مجازنيست. سهل انگاري دربيت ا

 تاكيد بكنيم راه تاكيد آن ازراه مالحظه آيات واخبار نيست. 
 به آن قطعي احتياج آن بودن وعقلي شناسي موضوع مسئله! دفاع آخرين با حقيقت در –*رادرنهاونديان 

 . شد خواهد مطرح بعدي مسائل حال ميشود تمام خاص ومنطق شيوه
اين مطلب كه هرگونه مصلحت سنجي كه برميگردد به مصلحت سنجيهاي كيفي. درحقيقت ساختمان 

 منطق ما را ميسازد.
اگر براساس آمار مالحظه كرديم كه زمينهاي زير كشت وهمچنين مقدارآبموجود ردمملكت يك 

ارتباطي به مصالح مقدارمشخصي است وقصد داريم واردات گندم را كاهش دهيم. آيا اين مصلحت سنجي كمي 
كيفي يا روابط كيفي دارد؟ خير زيرا درهركجا بخواهيم مصلحت سنجي كمي انجام دهيم يك روش 
بيشترندارد(همچون رياضيات ) اينطورنيست كه برگشت به روابط كيفي داشته باشد. همچنين براي رفع 

وصنعتمان رشد پيدا كند. حتي وابستگي معلوم است كه بايد واردات را كاهش داد تا به خود كفايي برسيم 
راههاي آن نيز مشخص است (همچون مكانيك ورياضي وعلوم تجربي ) كافيست با نگاهي به تاريخ مالحظه 
كنيم جواممعي كه پيشرفت صنعتي كرديد چه راهي را پيمودند ما نيز راهي بيابيم. حال اين چگونه ارتباط پيدا 

 ري دارد. ميكند به روابط كيفي جاي تعمق وتامل بيشت
 شيوه ها كميت به يافتن دست براي: ميفرمائيد. ميكنم تقرير را سوال –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 همان كيفي روابط.(ندارد جامعه كيفي   روابط به ارتباطي اين كه دارد وجود طبيعي مسلم ورياضي تجربي هاي
 .) ميباشد رساله قانون
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عين ميكند (خصوصاًدرامراقتصاد)اين ربطي به قوانيني كه كميت مال قوانين حقوقي كه حق وعدل وظلم را م

را اضافه ميكند ندارد. دراينجا يك سوال نقضي وجوددارد لذا براي اينكه ذهن آقايان دقيقًامتوجه مطلب شود 
 اين نقض را بيان ميكنيم. 

ازخارج ميباشد؟ آيا  آيا دولت روسيه مطلوبيت هاي كمي ندارد. يعني مطلوب اوهمان وارد كردن گندم
تضييقات اوفقط تضييقات فيزيكي طبيعي است؟ درامرصنعت مطلوبيت كمي دارد يا خير؟يعني بدست آوردن 
ثروت ازراه صنعت براي شوروي مطلوب نيست؟ اينكه كامپيوترواردميكنيد آيا مطلوبيت كمي درصنعت براي 

ميباشد؟ آيا چيزهايي راكه بعضي كشورها ندارند آنها مطرح نيست؟ يا روابط كيفي است كه حاكم برروابط كمي 
بخاطر اين است كه مطلوبيت كمي براي آنها مطرح نيست يا خير مطرح است ولي روابط كيفي را مطالعه 

 ميكنند؟
 ميفرمائيد كه جهات دراين مقداري لذا بوده ديرترازديگران درشوروي پيشرفت شروع –*برادرنهاونديان 

 وابط كيفي نميتواند بكند.ر به برگشت. تراست عقب
 بوده؟ كشوراتفاقي بوده؟درچند اتفاقي شوروي كردن ديرشروع آيا –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 . داشته داليلي هركدام بهرحال –* برادرنهاونديان 
 اين شما مبناي بنابه. بشوم نقص ميخواهيم داليل همين براساس اتفاقاً –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

داليل بازگشت به روابط كيفي نمي كند؟ آيا كميت براي بشر مطلوبيت نداشته؟ اگرداشته چرا پيشرفت حاصل 
نشده دليل اينحاصل نشدن را ميتوان مربوط به نژاد دانست؟ يك چيزهائي مربوط به امكانات طبيعي خارج 

صنعت. آيا درصنعت براي آنها ازانسان است مثل زراعت ويك امكاناتي مربوط به ذهن وكارذهني ميباشد مثل 
 مطلوبيت كمي مطرح نبوده است؟ 

 .بوده مطرح –* برادرنهاونديان 
 اند؟ نداشته فكري قدرت پس بوده مطرح اگر–* حجت االسالم حسيني شيرازي 
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 وعدم باشد داشته اي پيشرفته وكشاورزي صنعت كه است اين مطلوبش ايران همين –* برادرنهاونديان 

بوط به نژاد نيست اما تعداد افراد تحصيلكرده ما كم است اگرهم بخواهيم داشته باشيم بعد از مر هم اينها
دونسل ديگر ممكن است برسيم. طبيعي است كه وقتي امكانات سياسي واقتصادي فراهم شود تا حصول آن 

 چيزهاي مطلوب طول ميكشد. 
ه ميكنيم. درامريكا شرايط حاصلخيزي محيط ازنظر شرايط وامكانات طبيعي امريكا وشوروي را با هم مقايس

اصالً قابل قياس با خيلي ازكشورهاي ديگر منجمله شوروي نيست ودرمورد نيروي انساني هم طبيعي است كه 
آنجا مهد اروپا بوده ودراروپا انقالب صنعتي رخ داده ورشد تكنيك صورت گرفته است. درحاليكه شوروي عقب 

ه وآن اختناق سياسي حاكم بركشور(همچون كشور ايران درزمان حاكميت رژيم مانده ترين كشور اروپايي بود
طاغوت) مزيد برعلت شده وكشور پيشرفت نكرده است. لذا راه يكي است (راه عبارت است ازرشد صنعتي 
وكشاورزي واقتصادي ) وهمه بايد همين راه را طي كنند منتها هركس زودتربيايد زودترميرسد ژاپن هم با 

ينكه دير وارد راه ميشود اما زود ميرسد به جهت يكي سري شرايط ويژه طبيعي وسياسي است (كه آن وجود ا
هم خود جاي بحث وكنكاش دارد.) اما اجماالً طرفداراين فكر ميگويد همه اينها را اگربه من بدهيد من بهرحال 

ن ميدهم. بنابراين برگشت به روابط نبود يكي ازهمين فاكتورهائي كه بايد باشند تا سيررشد انجام بشود را نشا
 كيفي نميكند.

 روابط به كمي مطلوبيت آيا كه كنيد ثابت ميخواهيد شما نشدم متوجه را منظورشما من –* برادرمتوسلي 
 حالت توزيع با رشد ميگويند درغرب كه است اين ميكنم مشاهده من كه را آنچه خير؟ يا دارد ارتباط كيفي
ا بخواهيد رشدي داشته اشيد نمي توانيد توزيع متعادل داشته باشدي برهمين اساس شم اگر يعني دارد تضاد

اگر بخواهيم دركشوري زمين تقسيم كنيم (بصورت عادالنه )ميگويند همين تقسيم عادالنه زمين خود باعث 
يك اتفاق نطر پايين آمدن رشد ميشود. البته تئوريهاي زيادي دراين زمينه دارند تا آنجا كه بنده اطالع داريم 

بين كساني كه تئوريهاي آنها مبتني براين است كه توزيع رانبايد با رشد مخلوط كرد. (منظورتوزيع امكان است 
) وجوددارد. پس الزمه رشد آنها مبتني بركيفيتي كه پذيرفته اند ميباشد درحاليكه آن كيفيت را ما در جامعه 
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داريم كه مستضعفان را هم در نظر بگيرد. يعني آنها رابه يك خود نمي توانيم بپذيريم ما رشد را وقتي قبول 

 حداقل امكانات موجود برساند.
 بنابراين ما مطلوبت كمي را مبتني بريك سري روابط كيفي قرارميدهيم. 

 مطلوبيت كه است اين بحث. ايم نرسيده قسمت اين به هنوز البته –* جحت االسالم حسيني شيرازي 
رقي واسالمي ) تبعيت ازروابط كيفي ميكند يا خير؟ درحاليكه من بدنبال اثبات اين وش ازغربي اعم( كمي

 مطلب هستم آقاي نهاونديان نقض مطلب رابيان ميدارند. 
درشرق ودراورپا هم كه ميگوئيد مطلق قرارميدهند بازروابط كمي حاكم است. درهمه جا روابط كمي حاكم 

 است. 
اس رشد رستو يك مراحل رشدي وجوددارد. يك امكانات اوليه بعد مرحله خيز براس مثالً –* برادرنهاونديان 

 مراحل براين كه هرنامي شما ندارد وجود رشد مراحل ازاين گريزي پس …اقتصادي سپس مرحله توليد انبوه و
 سرمايه اسم شدن اروپائي سوسياليست ، شدن ،فاشيست شدن سوسياليست يعني. كند نمي فرقي قراردهيد

 وسنتها اذهان جلب براي كه است هاي جامه اينها …داشتن ليبراليست بودن ، ناسيوناليست بودن و داري
 براي. است تجربي امر يك ومكانيك فيزيك مانند اقتصاد وگرنه. ميشود پوشانده اقتصادي حركت اين برتن
. همچون فرمول شيمي دارد وجود مشخص راه يك يابيم دست ميلي ناخالص توليد ازرشد درجه اين به ما اينكه

مي گوئيم اين مقدارزمين بعالوه اين مقدار منابع آبي زيرزميني بعالوه اين مقدار سرمايه ميدهد اين مقدار 
)؟) از تركيب اسيد كلريد H+Na OH ? Na+ H٢oتوليدناخالص ملي ((باهرنظامي ) همانطوركه درشيمي 

ي هم همين است وهمان طوركه آدم اسميت بيان ريك با سود كلروسديم وآب حاصل ميشود. درروابط اقتصاد
ميكرد. كه اين مقدار نيروي كار بعالوه اين مقدار سرمايه بعالوه اين مقدارزمين اين مقداررشد حاصل ميشود. 
درسطوح مختلف رشدي فرمولها مشخص است ورابطه اين مراحل هم باهم مشخص است يعني خيلي 

ده است كه براي كشورهاي عقب مانده اين سه را هبراي رشد وجود زيبامدلهاي مختلف توسعه ورشد تبيين كر
دارد پس ما بيهوده وقت خودرا تلف نكنيم يا راه ژاپن را بپيمائيم ويا راه چنين را. اينها چيزي نيست كه به 
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روابط كيفي داخلي اقتصادي مربوط باشد. يك روابط كمي مشخص همچون مكانيك وفيزيك ميباشد. اگر ما 

فيزيك ومكانيك يا يك نوع تعصبات خاص ناسيوناليستي بگوئيم چون كاشفين مكانيك يك مشت درعرصه 
افراد اروپائي وهمه كافرونجس بودند پس ما مكانيك را قبول نداريم وآنرا مطالعه نكنيم وخودمان دوباره يك 

پائين ميآيد يا  سطح شيبدار بسازيم وجسمي را روي آن سطح قراردهيم ومشاهده كينم كه آيا اين جسم به
 خير. .. درحقيقت وقت خودرا تلف كرده ايم. درمسائل رشد اقتصادي هم همينطوراست.

 علوم خصوصيت همان)  اجتماعي علوم( است انسان به مربوط كه مسائلي ميفرمائيد –* برادرآل اسحاق 
ببريم. البته من وارد منطق  بكار را تجربي علوم رياضي علوم بجاي بهتراست – برادرنهاونديان* دارد را رياضي

علوم نمي شوم عرض ميكنم اگر ما دراثر كثرت تجربه ومشاهده ،يك مورد را عمل كرديم (نه مورد اتفاقي 
)ودرچندين مورد نتيجه داد اين نسخه را بكار بگيريم. مثالً آن مواردي را كه تبلور درروش مديريت دارد يا 

رد. اينها چيزهاي است كه درمديريت؟ ؟ ندارد ميشود. اين مقدار شبيه آن دركتاب استخانويزم روسي وجوددا
عوامل توليد را بكار بگيرد اين مقدرا توليد حاصل ميشود. درسطح ماكرو هم همينطور است (اگر فالن مقدرا 
زمين واينقدر آب دراختيار داري بايد روش كشت وصنعت را بكارگيري. اگر طورديگري بود بايد اصالحات ارضي 

ام دهي )منظوراين است كه اينها چيزي نيست كه يك سري روابط كيفي مبتني برايد ئولوژي و... بخواهد انج
 خير ،كميت هاي مشخص درارتباط با هم ،راه را خودنشان ميدهد. 

 خير؟ يا دارد وجود هم ديگر مدلهاي آيا. وژاپني چيني مدلهاي:  ميفرمائيد –*برادر آل اسحاق 
 االسالم حجت( استاد ادعاي ردكردن منظورمن بلكه نميكنيم نفي را جديد راههاي من –* برادرنهاونديان 

 خير ميكنم عرض بنده. ميباشد دارد كيفي برروابط تكيه كمي روابطي: ميفرمايند دراينكه)  شيرازي حسيني
برنامه ريزي  براي كه مشاورامريكائي يك بعنوان( من به اگر. است تجربي علم مثل كمي روابط. اينطورنيست

وارد ايران شدم) واقعيتهايي را بدهند وجهت منهم خدمت خالص باشد همان كار را انجام ميدهم كه ديگران 
انجام ميدهند. يا وقتي بجاي ميل اسكوياآقاي باسكرويل ( فردامريكائي كه جان خودرا درراه مشروطيت فداكرد 

ملت قراردادم ،براساس روابط كمي (يعني اين عدد  )قرارگفتم وخود نيروي وعلم وتوان خودرا دراختيار اين
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ورقمها ) به همان را هونتبيجه ميرسم كه اگر ايشان نيز علم مرا داشت وازجاي ديگري آمد بود ونيت خدمت 
هم داشت به همان نتيجه ميرسد. من حتي نيم گويم كه به غير از اين صدراه فراه ديگري وجود ندارد ،خير 

ايط ويژه اسالم ) به راه صد ويكي هم درست بابيم. خالصه روابط كيفي نقشي را بازي ممكن است (براساس شر
نمي كند بلكه مطلب اين است كه شرايط ويژه كمي ايران ،ما را به راه مورد نظرميرساند(كه ادعاي استاد تقيض 

 كامل همين مطلب است.) 
يند اينها ازقبيل علوم رياضي هستند گو مي) نهاونديان آقاي( ايشان –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

ميگويند ازقبيل علوم تجربي است دستگاه تجربه هم رياضيات آماري است. فرضاً با تجربه متوجه ميشوند 
كهاين كارچه اندازه رشد را باال برده است. ميگويند همانطور كه شما ميتوانيد با نفت توليد چراغي كه نورداشته 

م ميتوانيد با استفاده ازبرق المپ راروشن كنيد صدوشايد هزاران راه ديگر هم براي بكنيد.اين يك راه درراه دو
رشد وتكامل پيدا خواند كرد. كسي مدعي اين نيست كه همه رهها درهمين زمان خاتمه پيدا ميكند ولي هرچه 

تانسيل به جلو برويم بصورت تجربي است. دنيام را درروسيه بچرخانند توليد حوزه مغناطيسي وجريان پ
الكتريسيه ميكند دراين جا هم بچرخانند همان جريان را ايجاد ميكند. درتمام نقاط عالم هم همينطور فرقي 
نمي كند كه چه كسي دينام را بچرخاند البته ممكن است درساخت دينام دريكي شدت جريانش را باال برديا 

س بخواهد استفاده مورد نظر خودرا كم كرد ودرديگري بالعكس اما ساختم دينام علمي است تجربي. هرك
ازچرخش دينام بنمايد بايد ازآن فرمول خاصي كه بوسيله تجربه بدست آمده پيروي كند. رابطه هست ولي 
رابطه اي تجربي است كه با حسابداري هم آنرا كنترل ميكنيم. يعني ميگوئيم اينقدرمواد خام با اين ابزار خاص 

كاال حاصل ميشود (پس رشد كمي است) كاري به روابط كيفي آن جامعه كه با اينمقدارنيروي انساني ،اينقدر
چه شخصي اين دستگاه را خريده است ندارد. اساس اين است كه چه مقداربرق احتياج داريم لذا فرقي نيم كند 
كه دولت دستگاه رابخرديا ملت. مواردي را كه عرض كردم مطالبي است كه شما بدان معتقد هستيد 

 ت؟ اينطورنيس
 . همينطوراست بله –*برادرنهاونديان 
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 .دارم تكيه خود نقص هنوزبرآن من اما –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

شما ميفرمائيد : اگر ما بخواهيم آالن رشدي داشته باشيم دونسل طول ميكشد زيرا مردم بيسواد هستند 
 متخصص نيز داريم. ونيروي متخصص نمي باشد. غيرازامكانات طبيعي احتياج به نيروي 

مدلهاي خاصي هم براي كشورهائي كه نيروي آها نيروي غير متخصص است وابزارهم ندارند دردنيا معين 
 شده است. 

با اجازه شما من آن كلمه اگررا ازجمله (اگربخواهيم. ..) حذف ميكنم وميگويم چرا نخواسته اسم؟ دولتروسيه 
توري حاكم بوه ميپرسم ديكتاتوري برروابط كمي حاكم بوده يا چرا نخواسته است؟ ميفرمائيد نظام ديكتا

پيشرفت نداشته يا خير  "ميل"بشر حاكم بوده وخود نيز "ميل"برروابط كيفي؟ نظام ديكتاتوري بر
ديكتاتوروملت او ميل داشته اند؟ ننميتوان گفت كه نياز نياز طبيعي نبوده؟ اگر نبوده چه عاملي باعث شده؟ لذا 

 سواالت نتيجه ميگيريم كه ظاهراً روابط كيفي محدوديت هاي كمي را اينجاد ميكرده. ازتمام اين 
دراين هفتاد سال ميطان سرعت رشد روسيه بخصوص چين نحوسرعتي بوده؟ آيا آنها نخواسته 

 اند؟اگربفرمائيد كه ميخواهند ولي ديگر ديرشده. ميگويم چرا. قبالً نخواسته اند؟
عه حاالتغيير دهيم. يعني ازامروزبگوئيم كه بانكهاي غربي روابط اعتباري خودرا روابط كيفي را دريك جام

عوض كنند وبگويند ديگر ريا نميدهيم بازاربورس سهام بورس نيم فروشند شركت عقدر جايز است همانطوركه 
ست. ( قرارداديي قبالً ازامضاءآزاد است بهم بخورد اين بهم خودن بعد ازامضاء نيز به قوت خود باقي ا

هكتارزمين بصورتخصوصي به  يا پنج ٥/٠جزدرموادرخاصي ). آيا اينها اقتصاد امريكا رادگرگون درشوروي حدود
رعايا واگذار واجازه دادند كه دركلخوزها اين ثروت شخصي آنها محسوب شود نه گروهي. همچنيني اجازه دادند 

رشدي را نشان داد ( بيش ازآن مقداري كه كه مازاد آرا دربازار خاصي بفروشند. همين مقداراجازهدادن 
دراختيارگروهي بود) درحاليكه درنيم هكتارزمين ،اينها بدون ماشين آالت و مكانيزه بودند رشد بيشتري حاصل 

 شد وازآن طرف كلخوزها درحاليكه مكانيزه بودند رشدكمتري داشتند. 
 يا خير؟سئوال اين است كه روابط كيفي برمحدوديتهاي كمي تاثير دارد 
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 . شد خواهد عوض نتيجه قطعاً كنيد عوض له درمعاد شما را هرچيز –* برادرنهاونديان 

 دراختيارشما صوت ضبط اگر فرضاً. اينطورنيست تجربي درعلوم ولي –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
فرقي نمي كند  ميكند ضبط را صدا باشد كه هم ديگري دست يا باشد منهم دردرست ميكند ضبط را صدا باشد

حتي اگربه دست انسان قرارندهند ويك ساعتي به آن وصل كنند كه وقتي به ساعت مورد نظررسيد صدا ضبط 
 كند اين كاررا ميكند. 

 به مربوط وديگري بلغارستان كشور ب مربوط يكي دوغرفه ازنمايشگاهها دريكي –* برادرال اسحاق 
ودرغرفه انگلستان ماشين بلوك زني قرارداده بودند. وقتي از  نساجي ماشين بلغارستان درغرفه بود انگلستان

مسئول غرقه بلغارستان پرسيدم اين دستگاه چه كاري راانجام ميدهد بدون هيچ اعتنايي گفت همه چيز درآن 
تابلو توضيح داده شده احتياج به سئوال كردن نيست ووقتي همين سئوال را ازمسئول نمايشگاه اننگلستان 

گاه بلوك زني كردم مشاهده كردم بعد از استقبال شديد مرابه صرف آشاميدني دعوت كرد وبعد از درمورد دست
 توضيحات مفصلي قصد داشت به هرصورتي كه شده مرا قانع كند كه اين دستگاه جالبي است. 

يغي منظورم ازذكر اين مثال عيني باال اين است كه اگرماقبول كنيم كه يكي ازراهها رشد صنعت نوع تبل
است كه براي فروش بيشتر آن انجام ميدهند فرق اين دوكشور درچيست؟ (امكانات آنها مختلف است ) نكته 

 اي كه اشاره فرموديد : ميل وانگيزه. اينرا شما ردكجاي فرمول قرارميدهيد؟ 
عمدتاً  امريكا خود صنعتي انقالب: فرموديد ازامريكا كه مثالي با ،شما نهاونديان آقاي –*برادرچايچي 

ازكشورهاي اروپايي بخصوص انگلستان نشأت گرفته است درحاليكه انگلستان امروز را درافول وورشكستگي 
 ميبينيم (انگلستان كه آمريكا را بهحركت صنعتي واداشت) با اين وجود انگلستان را چگونه توجيح ميكنيد؟ 

ي كه ازمطالب بنده اخذ كرده ايد تجديد نظر ا درنتيجه ،لطفاً سوال اين با ازپاسخ قبل –* برادرنهاونديان 
 بفرمائيد. 

ما نمي گوئيم بعد ازشناسايي از طريق علم اقتصاد براي شناختن عوامل موثر درتوليد اين عوامل ثابت 
هستند. بلكه ميگوئيم درجاهاي مختلف متفاوت است.درصورت تفاوت نتيجه نيزتفاوت خواهد كرد. اگرما 
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رسي بايد اينها را براساس همان ساختار نظام بندي كه تجربه به ما ميآموزد مرتب بخواهيم به يك نتيجه ب

كنيم. دررابطه با مثالهايي كه دائماً درمورد شوروي وانگلستان وچين وژاپن بيان ميشود عرض ميكنم اين يك 
 مسئله تاريخي است. 

نجا زمينه هاي رشد وپيشرفت انگلستان براي شروع رشد هندوستاني را دراختياردارد كه با استعمارآ
اقتصادي خود را فراهم ميسازد. واين خود يك تجربه تاريخي ميشود. اگر شما نيزكشوري را بعنوان مستعمره 

 دراختيار داشتيد مسلمٌا يكي از بهترين راههاي رشد شما همين بود.اما اگر نداشتيد. ..
 يد!!ميدار بيان استادانه خيلي –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 يك دارد بازدهي نوع يك جا دريك ماشين يك. بفرمائيد مشخص را بازدهي اختالف علت –* برادرعرفاني 
 خير؟ يا است حاكم كيفي شرايط ايا. ميدهد بازدهي يك بخصوص جاي دريك كارگر

ر واوقات كارگ روحيه. است كرده ،حل مديريت ،تئوري تبلوردركتاب دقيقاً را موارد اين –*برادرنهاونديان 
 فراغت وتفنن حين كار وتغيير موسمي كار ،همه مواردي است كه دراقتصاد كارميتوان آنرا تحليل كرد. 

  است؟ كمي آيا ميفرمائيد كه شرايطي اين –*برادرهدايت زاده 
 قلت علت به ميدهيم كيفي لقب بدان ما كه را چيزهايي آن. است كمي دقيقاً بله –* برادرنهاونديان 

ات ماست ما تفاوت بين رنگ زرد وسرخ را كيفي ميناميم درحاليكه براثرپيشرفت علم مالحظه ميشود كه اطالع
اينها نيزكمي است. ( طول موجهاي متفاوت رنگهاي مختلف ايجاد ميكند ) اطالعات من وقتي اطالع اجمالي 

آوردن ابزار فيزيكي مشاهده بدوي است خيال ميكنم دو كيفيت متفاوت دررنگ ها وجود دارد اما بعد از بدست 
 ميكنم كه دقيقاً كميت طول موجها با هم متفاوت است. 

بنابراين اگر جوهر كالم را خوب درك كنيم وبعد گسترش دهيم درهمه جا ميتوانيم مدافع آن باشيم. رشد 
 اقتصادي يك مسئله تجربي است. علم همانگونه كه پيشرفت ميكنيد راههاي خود را بدست مي آورد. 

شوروي چرا اينگونه روش اتخاذ كرد؟ اگر بگوئيم به لحاظ ايد ئولوژي بوده سخن بيهوده اي بيش نگفته ايم 
امكانات شوروي يك چيز مشخص است شوروي اسگر قصد داشت همان نسخه اي كه استاد (حجت االسالم 
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ه نيم هكتارهاي خصوصي حسيني شيرازي ) آرا تجويز نمودند بكارگيرد يعني تمام زمينهاي خود را تقسيم ب

 ميكرد همه كشاورزان خياروخربزه مي كاشتند !همچنان كه درايران مبتالبه همين مسئله ومشكل هستيم. 
اگر ما ازابزار فروش كود ،ازابزار برنامه ريزي هدايت شده ،ازابزارخريد وقيمت تضميني كاالي كشاورزي 

ن خياروخربزه دربازارقيمت گراني دارد. اما اگر ،اجازه بدهيم استفاده نكنيم ،همه خياروخيربزه ميكارند. چرا؟ چو
كه گندم هم همينطورقيمت بااليي داشته باشد آنوقت اثرات آن دركل اقتصاد چيست؟ اينها نسخه هائي نيست 

 كه بتوان به كل اقتصاد ارائه كرد. 
كشاورزي ميزارن ماشين خالصه مجموعه زمينهاي زير كشت ،تعداد نيروي كارگرغير ماهر تعداد متخصص 

آالت ظرفيت اسكله هاي بنادربراي ورود كاالها ميزان نفت صادراتي براي تحصيل ارزانيها مجموعاً مشخص 
 ميكنند كه ما براي بهترين بهره برداري كشاورزي آيا بايد بصورت مشاع بهره برداري كنيم يا خير؟

چه ماركيست بياوريد وچه مسلمان اينها همچون من درمقام نفي ايدئولوژي (دررشد اقتصادي) هستم. شما 
شعر ورمان است زيرا مجموعه توليد سخن خود را به اقتصاد ديكته خواهد كرد. اگر هدف رشد اقتصادي باشد 

 مجموعه امكانات يك راه حل مشخصي را ارائه ميكند. بهترين دليل من براين ادعا ، دليل تاريخي است. 
ماركيستها (جناب لنين ) وقتي با واقعيات اقتصادي مواجه ميشد دوران نپرا  شما مشاهده ميكنيد حادترين

درشوروي شروع ميكند وبه انگيزه خصوصي بماميدهد. اين به دليل ايد ئولوژي اوبوده؟ بازتاب شعارها وحرفهاي 
ايدئولوگ او بوده؟ خير بدليل واقعيات اقتصادي ومسائل كمي اقتصادي كه سخن خودرا به تما سياستمداران و

ها ديكته ميكند درامريكا هم كه آن همه شعارهاي آزادي وليبراليزم داده ميشد ، واقعيات اقتصاد ارزمان كنيز 
 به آنها ديكته ميشد كه بايد دولت دراقتصاد نقش داشته باشد ونميتواند فقط بعنوان ناظر حكومت كند.

خاصي را دربراي استفاده ازآن ماشين ديكته ماشين وقتيكه دريك حدي ازپيچيدگي قرارميگيرد يك روابط 
ميكند. شما (با هرايدئولوژي ) با ماشين غول پيكر دوب آهن يك سري روابط خاص مديريتي بايد داشته اشيد 
درآنجا نميتوانيد روابطي همچون روابطي كه با خيش وگاو آهن وزمين داريد داشته باشدي (گاهي استراحت 

ستغفار كنيد ،موقع ظهرنمازبخوانيد ) لذا مجبوريد درهرآداب ورسومي كه كنيد گاهي چپق بكشيد گاهي ا
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زندگي ميكنيد ازهمان رسوم راهش را بيايي. مگر امروز حركت واقعي اقتصادي ما غير از اين است. ما كه برخود 

عي استفاده نام مسلمان نهاده ايم بايد از فقيه به هرطريقي كه شده راهش را بيابيم. فرضاً اززمين بصورت مشا
 كنيم. درورد ماشين ،روابط كارگر وكارفرما طوري است كه خود رشد ماشين نوع روابط را ايجاب ميكند. 

الحمداهللا هرايدئولوژي براي انسان راه فرجي را قرارداده كه متناسب با رشد اقتصاد راهش را بيايد وتمام 
سوم وايدئولوژي ومكتب وهرچيز ديگر بايد در سخن اين است كه اقتصاد حرف خودرا ديكته مي كند وآداب ور

برخورد با واقعيات ازخود انعطاف پذيري نشان دهد لذا ايدئولوژي هاي كه از خود انعطاف پذيري نشان دادند 
ماندند. درمكتب ماركسيستم اگر لنين انعطاف پذيري الزم را ايجاد نكرده بود (وبعد از آن خورشچف) تا به حال 

اما با انعطاف پذيري كه درآن ايجاد كردند با واقعيات همچنان رشد كرد سرمايه داري هم به ازبين رفته بود. 
همين ترتيب اسالم هم دليل تداومش ايت است كه متناسب با شرايط (با اجتهادهاي پوياي موجود ) خودرابا 

 عيات اقتصادي ميتوان يافت. واقعيات تعلبيق داده است. نتيجتاً راهخل مشكل ما را فقط با اجتهاد متناسب با واق
 عمل درصحنه اجتهاد بلكه نباشد مدرسه وگوشه ذهني اجتهاد بفرمائيد –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 مطالب است ممكن گاهي!  بشود هم سرمايه طرفدار است ممكن كند تكيه مدرسه درگوشه كسي اينكه. باشد
ه براي دفاع ازكارگراصالً حرف پوچي (كه خودش هم ون داراست ازسرمايه دفاع نه كه باشد هجوي اوسخنان

بعيد است آنرا بفهمد ) باشد. ولي كسانيكه واقعيت فقر جامعه وواقعيات كارخانه را مي فهمند آنها ميوانند 
 اجتهاد كنند ومسائل را بفهمند. 

ندگي استكه ز مادي شرايط محكوم انسان كه است اين شما منظور ، نهاونديان آقاي –*برادر آل اسحق 
درادوارمختلف چهره هاي مختلف داشته وتمام كوشش وهدف مسئولين ورهبران درايران وعلما وفقها بايد اين 

 باشد كه خودرا با واقعيات موجود تطبيق دهند ودارائي تجويز كنند كه به درد اقتصاد امروز بخورد؟
عرض نكردم زيرا جايگاهي هم براي  سخني كرديد درك شما كه معنا بدين من البته –*برادرنهاونديان 

 اراده انسان قراردادم كه شما آنرا متوجه نشديد. 
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يكي از راههاي محكوم كردن يك فكر اين است كه آن فكر را به يك دگم مبدل كنيم. بعد خيلي ساده 

 ميتوان آن دگم را محكوم كرد. 
ادم. انسان اگر بخواهد با حداقل من درمرحله اول مطالب خودجاي خاصي را براي خواست انسان قرارد

امكانات زندگي كند ميتواند ازرشد بهره اي نبرد وهمچون گذشتگان خوددرغار زندگي كنند واين مطالبي كه ما 
 عرض كرديم ديگر شاممل حال آنها نميشود اما اگر رشد را خواستيم بايد واقعيات را هم بپذيريم. 

رشد كند قصد اواين بود كه فقط وابستگان واطرافيان خود دررفاه  شاه مخلوع ايران واقعاً نميخواست مملكت
 باشند لذا كشاورزي ومعادن و... رانابود كرد.

باشد نسخه مشخص  من اجازه خواست واراده انسان را بيان كردم اگر ملتي خواست كه رشد اقتصادي داشته
براي رشد اقتصادي را مشخص است البته است. (مانند دارويي كه براي يك مرض خاص تجويز ميشود )بنابراين 

ميتوان رشد را براي تمام ملت نخواست وبراي عده خاصي درنظرگرفت دراين موارد دقيقاً نوسان اراده انساني 
وجود دارد. انسان دراين موارد حضوردارد ولي بعد ازآن تكنيك مطرح ميشود. فرضاً شمابگوئيد اگر شخصي 

ن را نفي كرده است؟ مسلماً هيچكس اين سخن شما را قبول نخواهد كرد شما بهپزشكي معتقد باشد اراده انسا
پزشك مراجعه نكنيد وبا مرض خودمدارا كنيد. اما اگراراده كرديد كه سردرد خود را معالجه  ميتوانيداصالً به

 يابد. ) كنيد راه مشخص است ( بايد نزد پزشك رفته پزشك هم با آزمايش خون شما علت را مي
 آيا چيست؟ رشد مقدار اين ازخواستن منظورما واينكه كنيم معين را رشد مقدار ابتدا –رمتوسلي *براد

 كيفي روابط چگونگي تاثيرميگذارد كمي برروابط كيفي روابط مكتب دريك وقتي كه است اين ما منظور
تماعي كه هراج كرد بيان ميتوان نيز صورت بدين پس باشد اين منظور اگر ميكند؟ مشخص را مقداررشد

 محدوديتهاي بيشتري درمقابل امكانات بوجود بياورد طبعاً آن رد حداكثرقابل امكان را نيمتواند بدست بياورد. 
درروسيه يك محدوديتهائي را قائل ميشوند فرضاً ميگويند وسايل توليد نبايدرداختيار افراد باشد. اين خود 

 زه هاي ذاتي بشررا از بين خواهد برد. جلوي رشد را بعنوان يك محدوديت خواهد گرفت ،انگي
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درسيستم سرمايه داري چگونه زندگي كردن كارگر براي شما مطرح نيست. مطلوب شما رشد بيشترتوليد 
است وسرمايه را درجهت حداكثر رشد به هرترتيب كه بخواهيد بكارميگيريد. روابط اجتماعي مورد نظر شما 

 باشد. نيست بلكه هدف حداكثر رشد براي شما مي
زكات قراردهيم (وقتي فقيري دراجتماع وجود دارد بايدازغني گرفت وبه   درنظام اسالمي ممكن است حكم

فقيرداد.) اين خود يك محدوديت براي رشد ميباشد. پس ما نيز با سيستم اقتصاداسالمي مشخص نيست كه 
دوديتهاي كه ما ايجاد مي كنيم مانند آن بتوانيم به آن حداكثر رشد نائل آئيم. اتفاقاً امكان دارد اين توع مح

محدوديتهاي مكاتب ديگر آن حداكثر رشد قابل امكان را ازما بگيرد. بنابراين مشخص بفرمائيد براي چه مقدرا 
 چه محدوديتهائي بايد قائل شد؟ 

اي با  رابطه كميت آيا كه بود اين بود مطرح سوال اين از قبل كه سوالي –*حجت االسالم حسيني شيرازي 
كيفيت دارديا خير؟ اگررابطه داشت آنوقت سوال ميشود كه اين روابط چگونه با كميت سازگاراست وچه كميتي 

 را طلب ميكند؟ 
تراكتور   سوال دوم اينكه روابط اسالمي كه دائماً صحبت ازبيل وكلنگ وخيش و... ميكند وسخني درباره

 وماشين آالت پيچيده ندارد؟
دند: اقتصاد حرف خود را تحصيل ميكند. اساس سخن ما اين بود كه آيا روابط كيفي وجود آقا نهاونديان فرمو

 دارد ونقشي درروابط كمي بازي ميكند يا خير؟ تكرارميكنم آيا كميت رابطه اي با كيفيت دارد يا ندارد؟
كند يا خير كميت بعد از پاسخ به سوال باال اين سوال را مطرح ميكنم كه آيا كميت بايد باز كيفيت تبعيت 

 بايد روابط كيفي راتعيين كند؟
گفتن اين مطلب كه واقعيات اقتصادي روابط خودرا تحصيل ميكند واستناد به اينكه استالين اين مطلب را 
پذيرفته يا امريكا يا ديگران پذيرفته اند يا اقتصاد كاروسند يكارراپذيرفته اند ،اينها حاكي ازاين است كه روابط 

خيل روابط كمي دانسته اند (البته كه بعضي ها ميگويند روابط كيفي را بايد بصورت تجربي بدست كيفي را د
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بياوريم وبعضي ميگويند بايد ازكميت تبعيت كند. ) اينها مورد بحث ما قرارنمي گيرد فعالً بحث مورد نظر ما 

 اصل رابطه بين روابط كمي وكيفي است. 
ت وكيفيت وجود دارد آنوقت بايد مالحظه كنيم كه مطلوب ما مطلوب وقتي ثابت كرديم رابطه اي بين كمي

مطلق است يا خير مطلوب مقيد به روابط است؟ بعد از آن بايد مشاهده كرد كه آيا روابط حاكم است يا خير 
مطلوبيتها برروابط كيفي حكومت ميكند؟ بعد از بحث پيرامون اين موارد به بحث پيرامون اين مطلب 

يك روابط ثابت خاص داريم آيا يك مطلوبيتهاي ثابت خاصي را تحويل ميگيريم يا خير؟)  گفتيم (وقتي
 ميپردازيم. 

آيا راوبط خاص مضاربه ومساقات (نفي ريا ) ميدهيد كشاورزي صد سال قبل وصنعت. .. مسال قبل را ،يا 
است كه درمرحله بعدي  خيرروابط كيفي رشد كمي را ميپذيرد؟ رشد كمي چگونه ميسر ميشود؟ اينها سواالت

ودرجلسه بعد مطرح خواهد شد فعالً ميپردازيم به اين سوال كه رابطه بين كميت وكيفيت وجود دارد يا خير؟ 
قبالًعرض كردم كه اگر عالوه برتعطيل دشن بازار بورس اعالم كنند كسانيكه درشركت سهيم هستند بايد 

ادي كه باراي خاص خود مدير عامل را تعيين ميكنند همه قوانين شركت را تغيير داده بجاي شركت اكثريت افر
سهامداران با بهراي گيري دعوت كرده سهامداران نيز با رد راي اكثريت آراي مطلق كسانيكه درتعيين 
مديرعامل شريك هستند را مورد پذيرش قراردهند وافرادي را كه راضي به اين عمل نيستند ازعضويت 

امل بعنوان وكيلي كه هرلحظه اراده موكالن قدرت عزل اورا دارند تفهيم كنند درشركت محروم كرده به مديرع
كه درصورت گرفتن سهم خود اين سهم به عين ثروت تعلق گرفته مقدارغيرقابل تقسيم آن مقداري است كه 

 قابليت شكسته خود عين را ندارد. 
عدد ماشين  ٥٠ويم دراين شركت فرضاً گاهي ميگويم كه سهم من ،نيمي از يك ديگ بخاراست وگاهي ميگ

 عدد يك ماشين است اين يك ماشين را به من بدهيد.  ٥٠وجود دارد سهم من از اين 
پس اگر تعلق به عين گرفت تا چه اندازه ايشان ميتواند بگويد من همين عين را ميخواهم نه پول آنرا زيرا با 

 فروش ماشين پول بيشتري بدست مي آورم؟ 
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ميفرمايند : اقتصاد درهرمرحله ازرشدروابط خودرا ديكته ميكند اتفاقاً من هم درهمين جا آفاي نهاونديان 

 تكيه برمطلب ايشان ميگويم اقتصاد كيفي دارد. 
تعريف روابط كيفي وكمي : رابطه كيفي ،رابطه بين انسانها وروابط كمي يعني مقدار ثروت آيا روابط بين 

 گفت تأثير دارد؟انسانها درپيدايش مقدار ثروتها ي هن
 . ) دارد تأثيررابطه درحد(  بله –*برادر نهاونديان 

 ميسر كميتها رشد شما ديد ،طبق كنيم فرض ايستا را روابطي اگر –*حجت االسالم حسيني شيرازي 
  نيست؟

 . برد بكار را آن توان نمي اصالً جاها دربعضي. است مختلف محيطي شرايط تابع–* برادرنهاونديان 
 حذف رابايد روابط يا ميشود متوقف رشد يا كه است اين شما منظور –جت االسالم حسيني شيرازي * ح

 سرنوشت تاثيري آن وتاثير دارد تاثير كمي برمطلوبيتهاي كيفي روابط كه رسيديم نتيجه اين به بنابراين. كدر
ردش را درنظر گرفتيم رشد  واگر كرد خواهيم متوقف را رشد گرفتيم درنظر را روابط فقط اگر يعني سازاست

 روابط را ميكشند. پس تاثيرآن ازيك تاثير جنبي وجزئي هم گذاشت. تاثيري كه قدرت توقف يا تحرك دارد. )
وقتي ميگوئيم توزيع ورشد متضاد است  -١سوالي را آقاي توسلي دردوقسمت به اين عنوان مطرح فرمودند : 

 ،اين درچه سيستمي مطرح ميشود؟ 
ضد اين  سيستم اقتصاد متمركز مطرح است ولي ميخواهيم ثابت كنيم درسيستم اقتصادي منسجمجواب : در

 مطلب حاكم است. 
 آيا روابط كيفي ،مقداررشد كميت را مشخص ميكند؟ -٢

جواب : بله اينرا قبول داريم با اين توضيح كه بيشترين رشد را روابط منسجم ايجاد ميكند. شما درآمارگيري 
يدهيد هم رشد توليد ناخالص ملي باال ميرود هم توزيع بيشتر ميشود. (يعني ضد آن نظرشما )هم كه انجام م

 تمركز ازبين رفته (اين نيز ضد بيان شماست)
  ميشود؟ محسوب كمي روابط بجزو علوم گرفتن حدمت به يا استفاده آيا –*برادرشيرازي 



٢١٤  ······························································································································································  
لور ،علوم اجتماعي شرق وغرب را جزو روابط كمي تب مديريت هم پاولف روانشناسي هم –*برادرنهاونديان 

 قرارداده اند. 
 يك فرضاً( چيست؟ محصول كمي بازدهي بودن متفاوت علت شرايط بودن مساوي درصورت –*برادرعرفاني 

 )  كمتر بازدهي ديگر داردودرجاي مقداربازدهي يك جا دريك ماشين
اين شرايط كيفي ناشي از شرايط كمي موجود است  ولي دارد وجود كيفي شرايط گرچه –* برادرآل اسحق 

كه شرايط كيفي خاص را بوجود مياورد. شرايط كيفي وكمي برهم اثر متقابل داشته ولي پايه شرايط كيفي را 
 ايجاد ميكند. 

 . ميباشد كمي شرايط تابع كيفي شرايط است همين نيز نظرمن بله –* برادرنهاونديان 
درجلسه بعد اميدوارم مطرح شود اين است كه با علم به اينكه ترقي جوامع  كه سوالي –*برادرخاموشي 

اسالمي (كه هم مرز با تنزل آنها شد )وهمچنين مرزجلوگيري از تنزل جوامع اروپايي وحركت بسوي ترقي 
(درزمان رنسانس ) مبتني بركيفيت ها بوده است. چطوريكدفعه اين كيفيت اينطور وآن كيفيت بدان شكل 

 ماهيت ميدهند؟ تغيير 
)  آمين( قراردهد حق كلمه ياران جزو را ما همه انشاءاهللا خداوند –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 خداوندانشاءاهللا) آمين( باشد حق نهضت ودرتثبيت واحد همه كه قراردهد كلماتي مارا حركات همه خداوند
را از زمين بكند. (آمين ) مهلتي را كه به باطل  كفر كلمه ريشه خداوند) آمين( كند متشتت را كفر كلمه تعالي

داده تمام كند. خداوند انشاءا... تعالي ولي خود را (حجت ابن الحسن ) را وعده اي را كه به نبي اكرم (صلواه اهللا 
عليه ) داده بزودي برساند. خداوند انشاءاهللا تعالي نايب امام زمان حضرت امام خميني را مويد بدارد هرلحظه با 
تائيدات خودش بوسيله ولي خود اورا تائيد كند. خداوند انشاءاهللا تعالي براي امام خميني هيچ مشكلي را پيش 
نياورد مگرانكه قبل از پيش آمدن آن مشكل برايمان اوافزوده باشد بطوريكه آن مشكل براوسهل وگوارا شود وراه 

امين ) خداوند انشااهللا تعالي اورا يا ري كند حل آنرا ببيند بطوريكه آن مشكل اثر برقلب شريفش نگذارد. (
جنودي ازماليكه. خداوند لشكراسالم راپيروز كند ريشه صدام را بكند ولشكر كفر را نابود كند والسالم  به



 
 

 ١٢جلسه: 
 جت االسالم حسيني شيرازي درسهاي ح

  ٢١/١٢/٦١جلسه مورخ 
 ايشان وازمطالب بوديم استاد خدمت كه هفتگي جلسات درپي. الرحيم الرحمن اهللا بسم –*برادرنهاونديان 

 سنجي مصلحت شيوه( سنجي مصلحت شيوه درخصوص كه مباني بدنبال ٦١/ ٧/٢ قبل درجلسه جستيم شود
ي ) ذكر شد. آغاز سخن آن بد كه مصالح كمي (دردرازمدت ) هم برگشت اسالم شناسي موضوع شيوه -اسالمي

كرده تابع مصلحت هاي كيفي شده تكيه برنحوه مناسبات وروابط انسانها داردكه بعد ازمباحث گوناگون به اين 
سخن مخالف برخوردكرديم :كه خيراينطور نيست. بلكه درهرنظام فكري واقعيتها امري است ضروري زيرا 

 ت درتمامي نظام ها سخن مشخصي است كه با انعطاف پذيري الزم ميتوان بدان دست يافت. واقعيا
مقرر گرديد كه درپي جلسات مقرر هفتگي براي تفهيم بيشتر مباحثي نيز بين برادران صورت گيرد كه 

 سواالت برانگيخته شده ازبرخورد نقطه نظرها درجلسه مطرح شود. 
گرچه به بحث خود مطلب نرسيديم ولي درمقدمات مطلب بحث وتعدادي دراولين جلسه مباحث برادران 

 سوال كه ذيالً آمده مطرح شد. 
دراولين سوال كه آقاي سعيدلو مطرح كردند فرمودند : دركل هدف بحثي نيست اما اگر ما قسمتي ازاحكام 

ماهنگي اين قسمت با بقيه رابعنوان جريان احكام اهللا جاري كرديم (جريان احكام اوليه ) آيا تعارض وعدم ه
باعث پديد آمدن ضرورت ها ومعضالت جديدي كه مارا بأالجبارمجبوربه اجراي احكام ثانوي ديگري ميكند كه 
اين خود خالف جهت احكام اهللا مي باشد نيست؟ اگرهستپس نيمتوان بطور موضوعي وازيك قسمت شروع كرد 

ته اگر بخواهيم بدين نحو هم عمل كنيم هيچگاه نبايد شروع بلكه بايدبادرنظرگرفتن كليه احكام اقدام كرد.الب



٢١٦  ······························································································································································  
كرد زيرا اجراي تمام احكام به يكباره ميسر نيست حال درميان اين دوراه بن بست حركت چگونه امكان 

 پذيراست؟ 
بعد ازپاسخ به اين سوال ويافتن راه درست به ادامه بحث تنظيمي جلسه كه درمورد شيوه مصلخت سنجي 

 سي اسالمي ميباشد خواهيم پرداخت. وموضوع شنا
 مطلوبيتهاي كه مطلب اين پذيرفتن درصورت:  الرحيم ارحمن اهللا بسم –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 مطلوبيتهاي محكوم نه باشد حاكم بايد كيفي ومطلوبيتهاي باشد كيفي ازمطلوبيتهاي تواندمنفك نمي كمي
لكت بايد تدريجاًاصالح شود شكي نيست ولي منظور ازبعضي كه مم امور ميفرمائيد دراينكه ميكنم عرض كمي

 فرموديد آيا بعضي ازكل ميباشد يا بعضي ازيك بخش؟ 
وقتي ميگوييم بازرگاني يا بانك ياتوليدبايد اصالح شود يا وضعيت مصرف اصالح نشود ياكل نظام "فرضا

انوي ديگري ميكند تولد اشكال ميكند. اما مديريت اصالح نشود. اين ازاين جهت كه ما رامجور به اجراي حكم ث
 نه بدليل اينكه اين بخشش صحيح است بلكه بدليل آنكه 

 اشكال ايجاد ميكند. اگر هم بخواهيم همه اينها رااصالح كنيم طبيعتاًبايد با يك برنامه ريزي 
الح اينها بعضي صحيح ،انتقالي از وضعيت موجودبه وضعيت مطلوب در كل بخشها صورت گيرد. مسلماًدر اص

در اولويت قرار ميگيرند. من باب مثال سيستم مديريت ملي اولويت برمديريت بازرگاني وتوليد دارد اگرسيستم 
مديريت متمركزباشد.جمعيت روستاها جذب شهرها خواهند شد. حال اگر خواستيم اين نوع مديريت رااصالح 

ح شود يا ازپايين؟ بنابراين اختالفي بين اين اصالح كنيم اولويت اصالح دركدام قسمت است؟ ازباال بايداصال
واصالح جامعه وجوددارد (درمقام تخريب) به عبارت ديگر هنگام تخريب بايدازپائين وهنگام تاسيس بايد ازباال 
شروع كنيم. شما نيزهنگاميكه قصد داشتيد مديريت منسجم را ايجاد كنيدنه مديريت متمركز بايد درمرحله 

جام وعدم تمركز را درسطح روابط استانهابا مركزبوجود بياوريد. يعني مركزكامالً مديريت را اول مسئله انس
حكومت ازدراختيار داشته اشد اما نه با كمك مديريت متمركز.همچنين استقاللي كه به معني تجزيه يا شكلي 

هم تجزيه وهم فدرالي  فدرال ها باشد مورد نظرنيست زيرا درحكومت فدرال سيستم متمركزحاكم است بنابراين
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ومتمركزهردوغلط است بلكه منظورحركت هماهنگ همراه با انسجام ميباشد يعني مديريت منسجم 
بايددربخش كلي اداره جامعه حاكم باشد تا اين انسجام درتوليد وبازرگاني ومصرف و... بوجود بيايد.لذا الويت ها 

م بعد ازآن بايد مشخص شود كه چه بخشي دراولويت مطرح ميباشد ولي هنگاميكه اولين قدم را برداشتيم قد
دوم وچه بخشي دراولويت سوم والي آخر. اگر بخواهيم يك بخش ازاول تا آخر يا مجموعه بخشها را بصورت 
دفعي يا تدريجي وبدون مالحظه اولويتها اصالح كنيم وگمان كنيم كه هماهنگي اين است كه همه بخشها 

م صحيح نيست. بنابراين سيستمي كه بايد تدريجاً وبا درنظرات مختلفي وجود بايدبا هم اصالح شود هيچ كدا
ديگر را درنظرنگرفت. زيرا بخش بازرگاني خارجي  داشته باشد براي اصالح بخش بازرگاني نمي توان بخشهاي

كاالهايي را كه موردمصرف داخلي ميباشد وارد ميكند اگر سوال شود چند درصد ازجمعيت كشوردرشهرها 
انند؟ خواهيد گفت افراد بسياري درشهرها هستند افراد كاسب همچون نجاروبقال و...نميپرسم لزوم اينهمه سك

نجار وبقال بزارو... چيست؟ ميگوئيد بخاطر مشتري وتقاضاي آنها. ميپرسم چرا بايد اينهمه مشتري براي آنها 
 وجود داشته باشد؟ ميگوئيد چه سوال بي جوابي ميگوئيم خير.

صد زيادي ازپول حاصله ازفروش نفت ويا درآمد مردم درشهرمتمركزشده آن هم دراختيارافراد خاصي چرا در
قرارگرفته؟ بنابراين تمركزدرمديريت است كه نوع تحصيل وچگونگي استخدام ومحور اصلي وفروع تابعه را معين 

وتعداد كسبه واقالم ميكند. اگردرهمين مديريت تغييري حاصل آيد مشاهده خواهيد كرد كه روش تحصيل 
 واردتي هم تغيير خواهند كرد. 

نتيجه عمليكه ميتوان ازمطالب گرفت اين است كه تك تك بخشها مسئوليتي جز  -*برادرنهاونديان
مشاركت دركل حركت ندارند واين عذرمقبولي خواهد بود كه چون كل نظام اصالح نشده من هم دربخش 

داشته باشم. به لحاظ اينكه با كوچكترين تغيير ضرورتهايي را ايجاب خودم حركتي درراه اصالح آن نميتوانم 
عذرموجهي  "سراين هيوالبه تن آن ميخورد"ميكند كه كل نظام را واژگون خواهد كرد لذا ذكراين مثل كه :

وخواهد بود زيرا اگر قصد اصالحي هم داشته باشيم آن انسجام كلي ازبين مي رود پس هرگونه اصالح موضعي 
 يشود. آيا اين عذرمعقولي است؟ رد م
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 داشتن رابدون نظام كل ميتوان است قضيه طرف يك اين البته –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 اصلي دربرنامه را خود وموضع درنظرگرفت)  شرعي مسئوليت نه است قانوني منظورمسئوليت( مسئوليت
دربخش خود تغييري درجهت بهبود  ما هستند اصالح ديگردرحال بخشهاي ميكنيم فرض. كرد مشاهده

ميدهيم درصورت عدم هماهنگي بين بخشها وپديد آمدن حكم اضطرار وحكم ثانوي اين ما هستيم كه اعتراض 
ميكنيم بهرحال مجوزي وجود ندارد براينكه تا وقتي برادر من رفتارش را اصالح نكند من نيزتغيير دررفتار خود 

 ندهم. 
ه جا نمي آورد ونمازخواندن من درصبح مزاحمتي براي اوايجاد كند وقتي فرض كنيم برادرمن نمازصبح ب
بيداركردي به اوخواهم گفت كه توچرا شبها ديروقت مي خوابي كه صبح  اوعتراض كند كه چرا مرا ازخواب

 نمازنخواني؟ بنابراين اوست كه بايد نمازبخواند نه اينكه من بخاطرخواب ازنمازنخوانم. 
 تمركزمقداري درمقابل انسجام وفوايد هم دوبا وتمركزوتمايزاين انسجام درمورد لطفاً –*برادرنهاونديان 

 . بفرمائيد توضيح
 خاصي افراد مختدرشدن به منتهي اختيارشده سل درتمركزازديگران –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

ي است صحيح والزم است هماهنگ همان كه ازقضيه نيمي البته. است هماهنگي اختيارلزوم سلب بهانه ميشود
ولي آن زيربنا به عبارتي آن خشت اول كه سلب اختيارميباشد صحيح نيست. درحاليكه درانسجام هماهنگي 
وجوددارد اما نه با سلب اختيار. چگونه هماهنگي درتمركزواقع ميشود؟ درپي تنظيماتي كه بصورت يك سلسله 

جراوجريان كارها توسط افراد آثار هماهنگ نتيجه ميدهد آئينا مه وبخشنامه وقوانين ومصوبات اجراء ميشود ا
 نهايت كارها اجرا ء نيمشود نگر ازطريق روابط خاصي كه آن روابط اختيارات راسلب ومحدود كرده است. 

درانسجام تنظيماتي نيست كه توسط افراد صورت گيرد گرچه اساس تنظيمات وجود دارد ولي آن اساس 
اي مختلف ازنظم را درزمانهاي مختلف داشته اشد سپس براساس آن قوانين است بايد قدرت پوشاندن تبين ه

كه امور بخشي آن مشخص ميشود. دراينجا محرك انسان ميل نيست بلكه حب وبغض ناشي ازاعتقادات است 
سيستم حكومتي واظب اين است كه تخلف ازاعتقاد انجام نگيرد. لذا شرب خمررا هم درنادرست بودن اقتصاد 
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ميداند. ظاهراً ازنظراقتصادي مست بودن وكار نكردن فرد مست مطرح ميشود ولي باطن قضيه اين  دخيل

 نيست. 
اگر انگيزه حركت را اعتقاد عهده دار باشدواعتقاد به قوانين باشد كه منشأ هماهنگي جامعه است آنوقت 

اكم تجاهربه فسق را نمي حفظ اعتقاد وظيفه مردم وحاكم مواظب است كه قوانين درجامعه شكسته نشود ح
 پذيرد وقتي اينرا نبپذيرفت به معناي اين است كه تجاهر به قانون كشني را درهمه ابواب نپذيرفته است. 

درسيستم حقوقي وقضايي وقتي قوانيني را اصل قراردادند حركت جامعه مبتني برهمان قوانين انجام ميگيرد 
يگر الزم نيست نظام روابط خاصي را ايجاد كند كه آن اگرقانون قدرت هماهنگي جمع را داشته باشد د

 هماهنگي را برمردم تحصيل كند. بلكه به نحوه طبيعي هماهنگي ايجاد ميشود. 
طبعاً هنگاميكه براي انسان سوالي مطرح ميشود بدنبال پاسخ كشيده ميشود به عبارتي احتياج انسان را 

 وادار ميكند كه آن اطالع راكسب كند. 
دريك كارخانه كه تمام قسمتهاي يك ميكروفون به عير ازسيم مسي آن ساخته ميشود چگونه كارخانه فرضاً 

سيم مسي را تهيه ميكند؟ اطالعات هم همينزوراست. شما آن فرمولي كه درجاهاي ديگر انجام ميگيرد يا 
درمرحله نازل  اطالعاتي كه بوسيله نامه هردوطرف كسب ميكنيد اشتياق نشان ميدهيد نهايت اينكه شما

مالحظه ميكنيد وهماهنگي را درابتدا پس ازاينكه ازنظر مالي بصورت متمركز بكاركشيده شده اند مشاهده 
ميكنيد. بنابراين همانطور كه درطبقه باالي ساختمان هماهنگي امكان دارد درطبقه زيزين نيز واقع شدني 

 ميباشد. 
نظر بگيريم وقتي قوانين قدرت تحمل اين ساختمان را داشت اگر تنظيمات كلي وقوانين را بعنوان شالوده در

ديگرالزم نيست آن را مهار كنيم كه ساختمان فرو نريزد. وقتي طبقه اول ساختمان برهمين اساس ساخته شد 
مشاهده خواهيد كرد كه طبقه آخر ساختمان كه همان مرحله آخر زندگي غربي وشرقي است مجبورميشوند 

استفاده كنند نهايت انسجامي است كه درمكانيزم خاص اسارت وتمركز گره خورده  ازهمين مسئله انسجام
 ومهارشده است.
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وقتي درسيستم غربي همچون شرق،تمركز درعالي ترين مرحله آن مشاهده ميشود گمان نكنيد كه برنامه 

 ر. ريزي تحت نظر يك مديريت واحد انجام ميگيرد ونفرات را بطورمعين تقسيم ميكنند والي آخ
شما ميگوئيد درروبنا فرضاً كارخانه هواپيما سازي آواكس فطعه كمپيوتري خود را ازفالن جا ولوازم صندلي 
را ازجاي ديگر تهيه كند. نميگوئيد كه كليه وسايل اين نوع هواپيما درهمين يك كارخانه توليد ميشود. 

واهد داد.يعني اگربخواهند اگربخواهند چنين كاري كنند (درشكل روسي )توقف صنعتي شديدي رخ خ
اختيارات را سلب وتحت اختيار عده خاصي فرار دهند توقف صنعتي صورت ميگيرد. درنتيجه مجبورند 
اختيارات را بصورت نسبي تفويض كنند وهمين امردرشوروي اجراء ميشود يعني اجازه ميدهند شوراها درامور 

به نظام است همه بدست نظام اسير هستند. حال اگر جزيي كارخودرا انجام دهند. حركت هاي كلي كه وابسته 
شما قصد داشته باشيد همان حركت هاي جزيي را هم مهار كنيد اصالً حركت متوقف خواهد شد. بنابراين 
همانطور كه مالحظه ميكنيد كه آن ها مجبورند آزادي بدهند. اگر حركت مبتني برايمان واختيارات نه سلب 

آچه مردم را هماهنگ ميكند قوانين است وايمان داشتن به قوانين. آنچه را كه دولت اختيار وبي اعتقادي باشد 
پيشگيري ميكند همان پيشگيري ازتخلف است. اگر سيستم همين گونه باشد مشاهده خواهيد كرد كه حجم 

اانسان دستگاه دولتي چقدر كوچكترخواهد شد نه فقط دولت بلكه كارخانه ها وبانگها نيزبه همين ترتيب. ابتد
تصور ميكند كه ديگرتوليد صورت نخواهد گرفت ولي تعد متوجه ميشود كه خير اينطور نيست. مثل مبادله 
اطالعات ويا خريد وفروش كاال ،توليدات انجام ميگيرد وهماهنگ هم خواهد شد. حتي سرعت وشدت آن بيشتر 

 خواهد شد زيزا قدرت تحرك بيشتراست.
اهش خواهد يا فت. لذا اگر معتقد باشيم كه قوانين قدرت هماهنگي بشر به هردرجه ازتمركزقدرت تحرك ك

را دارند كاربرد اينها نسبت به قانون خيلي فرق دارد با تنظيمات جزيي وقانونگذاري بشر فرقشان اين است كه 
يكند. بشر درقانونگذاري كلي اختيارات عده اي را سلب ومحدود كرده به عده اي ديگر اختياربيشتري واگذار م

 درحقيقت مرزي ايجاد ميكند كه اين مرزتبعيت ازميزان اطالع شخص ميكند. 
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اگربگوئيم درشوراهاي شوروي هيچكس اقدامي نكند مگربراساس اطالع رهبر شوراي آنوقت چگونه امكان 
رشد وجود خواهد داشت؟ درقانون هم همينطوراست لذا هردوشكل ازيك خصلت كلي برخورداراست وقتي ما 

د باشيم كه رابطه بين انسانها كه ازناحيه وحي آمده نقضي ندارد بدين معنا است كه قدرت هماهنگي جمع معتق
 را دارد وضريب سرعت آن به ميزاني است كه افراد اخياردارند وقدرت تحرك بيشترميشود.

ميتوان اينرا به *برادررسولي : ما معتقد هستيم كه قانون اسالم هماهنگي الزم را ايجاد ميكند اما چگونه 
يك غير مسلمان ثابت كرد؟ درعمل وقتي يك سيستم اسالمي پياده شد مشخص ميشود كه آيا ادعاي شما 

 مبني برايجاد هماهنگي الزم را بوجود مي آورد وحجم دولت وبانك را با كارآيي بيشتر كوچك ميكند يا خير؟
كه وقتي تمركز را بيان ميكنيد بدليل  است كافراين ازشخص ما سوال –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

همان پيدايش هماهنگي است يا خير چيزديگري هم وجود دارد؟ اگر صرفاً هماهنگي است ايا وقتي ايجاد 
 هماهنگي بدون سلب اختيارحاصل آيد قدرت تحرك بيشتري دارد يا با سلب اختيارهمراه باشد؟ 

 اشد. اختيارمعتقدب سلب اوبه است ممكن –* برادررسولي 
 تحرك؟ عدم يا ايت اثر علت تحرك آيا –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 . كرد جلوگيري وبايد است انحرافي ازحركتها معضي البته –* برادررسولي 
 بيشتر حركتها اين آيا باشد هماهنگ كه حركتهايي كرديم قيد قبالً –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 يا كمترباشد؟  آيد مي پديد بيشتري اثر باشد
 . ميشود بيشتر اثر باشد بيشتر حركت مسلماًوقتي –*برادررسولي 

 نتايج كه است درآثار هماهنگي -١ كرديم قبول را دوچيز بنابراين –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 هماهنگي دليل به نبايد درسرعت عبارتي به. نشود كم هماهنگي اين تحرك كوشيد بايد -٢ ميدهد مطلوب

شتاب را كم كرد زيرا اين معالجه صحيح نيست. البته ممكن است بگوئيد من هيچ راهي بجز اين را ه به نظرم 
نمي رسد. درجواب ميگويم بگوش تاكشف كني. ممكن است شما فاصله بين ميدان ولي عصر نا ميدان تجريش 

قال است يا خيرسرعت هم مطلوب را با اسب طي كنيد سوال اين است كه ايا منظور ازطي اين مسافت صرفاً انت
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است؟ اگربگوئيد سرعت هم مطلوب است ميگويم اين عالمت سوالي است كه بايد بيابيد البته ميتوان بدليل 
ضعف ازاطالعات گفت : را ه ديگري وجود ندارد واين درصورتي است كه معتقدبا شيم اطالعات به همين جا 

بشر همچنان ادامه خواهد داشت وبدين جا ختم نمي شود  ختم ميشود. ولي اگر معتقد بوديم كه اطالعات
 گمشده شما را كجا ميتوان يافت؟ آن قانوني كه درعلوم اجتماعي بدنبال آن هستيد كجا ميتوان يافت؟ 

فرضاً شما نوري را ميخواهيد كه حاصل ازسوختن نفت نباشد پس بايد قانوني بيابيد كه آن نوربدون سوختن 
آيد ممكن است بگوئيد: اين غير ممكن است كه انسان نوررا بدون سوختن نفت بخواهد نفت وبوي نفت حاصل 

اما اين درصورتي است كه شما اطالعات خود را مطلق درنظر گرفته ايد وآنجا كه پاي استدالل است بگوئيد 
كتريسيته هم تمامي گذشتگان ما با چراغ نفتي خانه خودرا روشن ميكردند اما مالحظه كرديد كه نورحاصل ازال

 پديد آمد. (درعلوم تجربي )
درعلوم انساني شما هماهنگي ميخواهيد پس هرچه شتاب بيشترزودتر هرچه گسترده تر بيشتر مي رسيد. 

 اين درموردي بود كه فرض كرديم اعتقاد وجود ندارد اما آنجايي كه اعتقاد وجود دارد چه سخني داريد؟
دردوره انتقالي ودرجامعه اي كه تربيت اقتصادي اسالمي وجود ندارد  كه است اين مسئله –*برادرنهاونديان 

اتكاي به اعتقاد عموم مردم خود فريبي است. يعني اگربا تكيه براينكه مردم نماز ميخوانند نتيجه بگيريم ك اين 
ات خالف همان جامعه ايده آل اسالمي است وهمه آخرت گرا وايثارگرهستند و... درست نيست زيرا نظر به واقعي

اين را ثابت ميكند. بنابراين نميتوان تكيه براعتقاد داشت وهماهنگي را متكي به وحدت اعتقادات كرد پس 
قبول كنيم كه اعتقادات جامعه يك ازهم گسيختگي درابعاد مختلف نظام اعتقادي اسالمي دارد. چرا كه 

الزم است درشرائط گذرآنرا مشاهده  دربعضي قسمتها رشدبيشتر دودربعضي رشد كمتر نشان ميدهد. بنابراين
 كرده ترتيبي دهيم تا اعتقاد ، رشدي موافق با نظامي كه ما ايجاد ميكنيم داشته باشد. 

 درعلوم ندارد نقشي اعتقاد فيزيك درعلوم كه همانطور ندارد درعلوم نقشي اعتقاد كالً –*برادررسولي 
 ) ما ازنظر البته. (ندارد نقشي اعتقاد هم اجتماعي
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 اينكه يا است وآخرت وپيغمبر خدا فقط ما اعتقاد آيا كه است اين سوال –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

  معتقديم؟ داشته بيان جمع وتنظيمات ووظايف انساني علوم درباره پيغمبر كه قوانيني به
 ا معتقد نباشند.آنه است ممكن مسلمان غير ازنظر اما است قبول مورد مسلمانان ما ازنظر –* برادررسولي 

ازنظر ما غ ير مسلمان بايد بدنبال قانوني گشت كه هماهنگي ايجاد كند  -*حجت االسالم حسيني شيرازي
وسلب اختيار صورت نگيرد ومانع حركت نيز نشو د. ازنظر مسلمين عرض ميكنم نه تنها اعتقاد داريم خدا 

جامعه پديد آورده نيز صحيح است حال اين  وپيغمبر وآخرت هست بلكه معتقد قوانيني را كه پيغمبر براي
 اعتقادي را كه بيان ميكنيد منظور اعتقاد مردم است اي برنامه ريزها؟ 

 ازهماهنگي بعد كه است اين هستيد آن درجستجوي شما كه را چيزي آن اما. هردو –* برادر نهاونديان 
 . آيد حاصل درمجريان نيز دراعتقادات هماهنگي دراجرا

 اصالً انسجام درجامعه كفر بوجود مي آيد يا خير؟  -* برادر 
 آن گفت خواهيم آنها به يافتند اعتقاد بجز وراهي كردند جستجوي اگر –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 كرديم عرض. بيابد اوبايد را راه اين ندارد وجود بيشتر راه يك كه شد مشخص وقتي كنند كشف را اعتقاد
 است اگراين مطلب را صحيح ميدانند بايدبدنبال راهي باشند كه انسجام حاصل آيد.  تمركز از بهتر انسجام

 )االمكان بقعه في فذره.( بكند عدم اثبات تواند نمي معموالً علم –*برادر نهاونديان 
درمثال باال فرموديد ثور رابدون سوختن نفت ميخواهيم شما مثالي را فرموديد كه واقعاً علم رشد كرده وبه 
نورحاصل ازالكتريسته هم رسيده وسخن شما را ميپذيرد اما اگر احتمالي را كه علم بدان دست نيافته بيان 

 داريد گرچه عقالي عالم آنرا نفي نميكنند ولي درليست احتماالت (يك درميلياردي )قرار ميدهد.
د آيا انسجام بهتر نيست؟ دربحث انسجام ، شما براي كسانيكه ايده آل خودرا درتمركز يافته اند ميفرمائي

 وآنها ميمگويند بله بهتر است وشما ميگوئيد جستجوكنيد تا بيابيد وآنها ميگويند ما جستيم ونيافتيم. 
 اند؟ نرفته اصالً خير يا اند ونيافته اند رفته انسجام آنهابدنبال آيا –*حجت االسالم حسيني شيرازي 
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همه اين مراحل راپشت سرنهاده ميگويند ما دوره لسفر لسه  اقتصادي تفكرات درتاريخ –*برادرنهاونديان 

پسر را گذرانديم. بگذار بگذرد بگذاربكند را انجام داديم. دوره سياست حمايتي فدريك ليست را انجام داديم. 
دوره اصالت تجارت راگذارنديم ،انقالب صنعتي وبازارهاي مستعمراتي را گذرانديم و... يعني تمام مواردي راكه 

احتماالت ذهني) ديده ايم وتجربه كرده ايم وقتي نيروهاي انساني بصورت پراكنده  ما بيان ميداريد (مگر آنش
وبا اختيار خود عمل كنند حاصل آنرا نه دريك جا ويك برهه زمان بلكه درمقاطع مختلف زماني آزمايش كرده 

ازقبيل امپراطوري درآلمان وغيره ) همه  ايم بصورت دولت كامالً استبدادي كه جلوي نوآوري تكنيكي را بگيرد(
ار مشاهده كرده ايم. نهايت اينها ما را به اينجا رسانده كه دربرنامه ريزي روشن متمركزرا پيش گيريم. درعين 

سال گشتن ومالحظه كردن  ٢٥٠حال روح علمي ما مانع ميشود كه حرف شما را يكجا رد كنيم اما ما با 
 م. آخرين تجربيات بشرنيافته اي
 ايم كرده آزمايش را ومرج هرج دوره يك ما بگوئيم كه است اين مثل درست اين –*حجت االسالم حسيني 

 . كرد ايجاد توان نمي كننده هماهنگ قانون كه ايم گرفته ونتيجه
منظور ازآزادي واختياربي قانوني نيست چه كسي گفت اصل آزادي قراردادها صحيح است شما ميگوئيد 

مقابل هرگونه قسم مبني برنشكستن قرارداد هم بخورد ميتواند بعد ازقرارداد خالف آنرا عمل  :درشركت طرف
كند البته كفاره قسم دارد ولي ازنظر آثار وضعي مال اومتعلق به خود اوست وميتواند قرارداد را فسخ كند. 

 جام دهد.قرارداد ربوي را ما آزادي ميدانيم وميگوئيم بصورت مطلق اختياردارد هركاري ان
آيا درعلوم انساني اين سوال كه بايد انسجام وتمركزرابررسي كرد مطرح نيست؟ آيا هماهنگي وسرعت 
هماهنگي وباال برن ضريب حركت مطلوب است يا خير؟ بلكه مشكل شما را وادارميكند كه دنبال حل آن باشيد 

رده اند شما بايد اين بن بست را شما درشكل روسي يا امريكايي مشاهده ميكنيد كه به بن بست برخورد ك
ازميان برداريد. آن ركودي كه درشكل شوروي وجود دارد آنان را مجبور ميكنيد كه تجديد نظركنند كما اينكه 
تجديد نظر كرده اند. ودرشكل امريكائي هم بحران اقتصادي مجبور ميكند كه تجديد نظري صورت بگيرد عالوه 

عتي را گسترش دهند مجبورند قطعات آنرا ازشركتهاي مختلف تهيه كنند براينكه درعمل وقتي قصد دارند صن
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فقط عدم موازنه بين بازنامه ارزي را موردتوجه قرار ندهيد بلكه عدم موازنه اي كه درتوليد ومصرف وجود دارد 

 آن را هم مورد توجه قرار دهيد يعني مسئله تورم وبيكاري همچنين منحصر كردن توليد را. 
ين ميتوانند مطلب رابه يكديگر تحصيل كنند وهمديگر را محكوم به ذهن گرايي كنند ولي آيا اين البته طرف

 مسئله راحل ميكند؟
 كفار به كسي كه دين را آورده ميگويند شاعراومجنون 

خدا هم به مومنين ميگويد اينها (كفار) دچار خيال هستند. (االانهم السفهاء ولكن اليشعرون )(فذرهم في 
م يلعبون) (؟ ؟ رجهم من حيث ال يعلمون ) ( ان هم االيظنون) گمان ميكنند علم ندارند. خداوند خوضه

 درنسبت داد ن آنان به عدم برهان قاطع تري دارد.
 بنابراين اين نحوه برخورد نيست. 

 . .. كه ميدهند احتمال اينها آيا كه است اين بحث –*برادر نهاونديان 
 علم براي سوال يك بعنوان اين آيا بايدديد بلكه نيست احتمال نقل –يرازي * حجت االسالم حسيني ش

 خير؟ يا كرده برخورد مشكلي به خير؟ يا شده آزمايش سئوال جواب همچنين خير؟ يا است مطرح
 . شده آزمايش همانگي اين اعمال براي طرق ،انواع درتاريخ كه اند مدعي آنان بله –* برادر نهاونديان 

 علم آنان آيا. ندارد وجود ديگري وطريق احتال كه است اين منظورتان –السالم حسيني شيرازي * حجت ا
  اند؟ كرده مطلق را

 . شود ثابت آن بطالن درتجربه اينكه مگر كند نمي را احتماالت نفي هيچگاه علم –*برادر نهاونديان 
حتياج ميبيند؟ اگر احتمال را نفي نكرده ا مورد را احتمال القاي علم آيا –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 مورد احتياج هم ميبيند كه بايد دراحتماالت راه حل بيايد؟ 
 آن مطلق بودن يقيني مدعي كرده كسب علم كه را چيز هرآن علم ازتاريخ هرمرحله در –*برادرنهاونديان 

ه اصوالً رشد علم دراين امرنهفته ك زيرا. كنند نمي نيازي بي اعالم نكرده كسب كه چيز هرآن به ونسبت نبوده
 است. 
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 محققين ميدهد امورادامه بهبود درحهت خود راه به همچنان حكومتي سيستم درحاليكه –*برادر چايچي 

 قرار نظر مد كردند برخورد كه ضرورتي به برداشته گام فرموديد شما كه ديگري طريق تحقيق درراه نيز
 . ميدهند

  ميكند؟ تأكيد را محققين عمل دولت كه است اين منظورتان –ي * حجت االسالم حسيني شيراز
 . ميگذارد آنها دراختيار بودجه حتي بله –* برادرچايچي 

 تمركز به ودلخوش كنند پيدا انسجام بايد كفار كه شد مشخص عمدتاً –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 گيرند؟ پيش راهي چه مسلمين اما. نباشند

 گيرد صورت واعتقادي اطالعاتي نظام براساس بخواهد هماهنگي اسالمي درجامعه اگر –ان * برادر نهاوندي
 داشته هم انتظارعمل ازآنان اقتصادي مسائل به مردم اعتقاد به تكيه با فقط شما كه اينگونه ما جامعه مشخصاً

شد وخرابي ها ببارآورد  تكيه آن به ازانقالب بعد كه ازمواردي گذشته كنند نمي عمل آنان زيرا نسبت باشيد
موارد ديگري هم وجود دارد. لذا بايد معتقد شويم كه ناچاريم دوران گذري را بگذارنيم كه درجامعه تربيت 

 اقتصادي الزم وهماهنگ با تربيت اعتقادي ايجاد شود. سپس زمينه ايجاد احكام حاصل خواهد شد. 
قاي بازرگان براي بحث پيرامون مسائل آ دولت با من كه روزي –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

اقتصادي نزد آقاي دكتريزدي رفتيم روز خاصي بود. روزي بود كه تظاهراتي برعليه حجاب درخياباتها صورت 
گرفته بود وايشان وحشت زده ازآقاي اشراقي ايراد ميگرفتند كه اين چه كاري است كه شما انجام داديد 

ا بايد طوري برقرار كنيم كه مردم بدلخواه خودشان ازآن استقبال كنند وبا وتظاهرات را ه انداخته ايد. حجاب ر
 حجاب شوند. 

 سوال اين است كه امروز تحريكات جوانان ما كمتراست يا درآن موقع؟
مشاهده كرديد كه بي حجابي برچيده شد وجواناني كه صبح را تا شب درعشرتكده ها بسر مي بردند امروز 

 نگند.درمرزعليه عراق مي ج
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راه منتقل شدن مردم به حالت ايثار وعمل به مستحبات چيست؟ مسلم است كه بايد شما واجبات را انجام 

 دهيد وبرنامه ريزيها درراه رسيدن به واجبات باشد. 
ما نمي گوئيم براي ملي كه منضبط به مستحبات ميباشد امروز برنامه ريزي انجام دهيد بلكه برنامه ريزي 

ي مرحله اجمال باشد. يعني مرحله اي كه درحد اعتقاد به خدا وآخرت وجود دارد وقتي يك قدم شما بايد برا
جلو ميرويد يك قدم هم رشد فكري درجامعه ايجاد ميشود بعد قدم بعدي و... فقط بايد برنامه ريزها معتقد 

 باشند كه اين قوانين قدرت هماهننگي درجامعه را دارد. 
فراد غير مسلمان ) ازما سوال ميكنند كه آيا شما انسجام را تجربه كرده ايد كه بيان ا( آنها –*برادر متوسلي 

 ميكنيد كه تمركزبهتراست؟آيا آزمايش كرده ايد؟ 
سال از ما جلوتر هستند تمام مراحل وانواع مختلف شركتها را تجربه  ١٠٠دررابطه با شركتها حداقل آنها 

ر وچپاول ملتهاي ديگروانداختن ثروت بيشتر را به مورد اجرا ء گذاشته وگذرانده اند قوانيني براي توليد بيشت
اند. حال اگر ما مراحل پيشرفت آنها را رد كرده راه ديگري نشان دهيم آنها ازما ميخواهند كه اول مراحل قبلي 

  را طي كنيم بعد راه جديد نشان دهيم بنابراين اول ما هستيم كه مورد سوال قرارميگيريم نه آنها.
 مسئله بعد اينكه ازنظر اسالم بيان ميشود تشخيص مصلحت را بايد به متخصص واگذار كرد.

با آن شركتي كه ما بدان معتقد هستيم  "آواكس "حتي اگر درنظام صنعتي ساختن كارخانه هواپيما سازي 
بخشيدن  منطبق باشد به اين مسئله برخورد ميكنيم كه بايد به متخصص وكارشناس صنعتي براي عينيت

شرط شركتي كه ما مقرر داشته ايم رجوع وسوال كنيم كه آيا رشد توليد با آن شرط شركتي كه ما قرارداده ايم 
 امكان پذير است يا خير؟

اگر تمركزنباشد رشدتوليد امكان دارد؟ اگر توليد درسطح وسيع صورت نگيرد آيا به آن اهداف خود خواهيم 
 رسيد؟

وراهها به مصلحت ختم ميشود واين درحاليست كه كارشناس بايد مصلحت را  بنابراين تمام اين موارد
 تشخيص دهد كارشناس هم شخصي است كه سالها درصنعت كاركرده است نه من. 
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  است؟ كسي چه بيان كرد سوال ازمتخصص بايد ميفرمائيد اينكه –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

يد متخصص باشد. بنابراين نتيجه ميگيريم كه تمام منخصصين با شناس اسالم فرموديد –* برادر متوسلي 
 ما بايد روزي فقيه هم باشند. 

 اسالمي شناس موضوع يا بود مسلمان شناس موضوع بحث بلكه نبود اين موضوع البته –* برادر نهانديان 
 . باشد اسالمي بايد هم او شناسي موضوع كه معنا بدين

اگر مسئله اي بود آنرا ازمتخصص بپرسيد. فرضاً اگر ازمن كه متخصص  فرمودند امام –* برادرمتوسلي 
اقتصاد هستم بپرسند براي رشد صنعت چه راهي وجود دارد؟ مسلماً اين درتخصص من نيست براي همين 

 است كه امام ميفرمايند هرچيز را از متخصص خودش سوال كنيد. 
 موده اند؟ فر امام را مطالب اين –* حجت االسالم حسيني شيراز 

 فقيه ولي كه شديم متوجه) حكومت دربحث(م اما البيع ازكتاب اي جمله به توجه با –* برادرنهاونديان 
 . ميكند استفاده ازمتخصصين

 مجلس كه:  فرمودند اشاره موضوع اين به بهمن ٢٢ درپيام امام اتفاقاً –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 .كنند سوال وكارشناسان ازمتخصصين

 "فقه سنتي "امام درمورد قسمت دوم سخنان خود بسيار تأكيد فرموده اندومي گويند 
 وقتي فرهنگ غربي يا شرقي باشد بيان متخصص نقل چه نوع تخصصي ميباشد؟ نقل فقه واصول است؟

فرهنگ مردم دوبخش دارد كه يك بخش آن مربوط به حوزه علميه ميباشد. امام برفقه سنتي وفقه شيخ 
ي وانصاري بسيار ارج مي نهد. توجه داشته باشيد كه ايشان فقه مطابق با واقعيات را ذكر نمي كند اما فقه مرتض

سنتي را تقويت ميكند. يعني امام نميگويد كه طالب علوم ديني بابينش جديد ومالحظه واقعيات تحصيل 
 كنند.

سال قبل ميباشد ايشان  ١٠٠به سال پيش وشيخ مرتضي مربوط  ١٠٠٠درحاليكه فقه شيخ انصاري مربوط 
تآكيد ميكنند كه اگر همه چيز ازبين برود ولي فقه سنتي باقي باشد اسالم به راه خودش ادامه خواهد داد 
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واگرهمه چيز داشته باشيم ولي فقه سنتي نداشته باشيم هيچ چيز نداريم بنابراين بريك قسمت ازفرهنگ امام 

 صحه ميگذارد. 
ربوط به فرهنگي است كه متاسفانه متخصصيني را تربيت كرده ميگويند : امروزبايد درمورد قسمت دوم كه م

با رجوع به متخصصين وكارشناسان مسائل را حل كنيم ولي دربنده پيام امام خميني بمناسبت پنجمين 
ولي سالگرد پيروزي انقالب اسالمي آمده :اگر مردم ومسئولين متعهد به اسالم باشند ودنبال كار هم باشند 

 فرهنگ اسالمي نباشد ديري نخواهد گذشت كه فرهنگ غلبه كرده همه راازبين ميبرد. 
آن فرهنگي كه درجهت تغييرآن گام برمي داريم تا اسالمي شود دركجاست؟ درمدرسه است يا دانشگاه 

 درنظام آموزشي است يا محتواي آموزش؟
 شي پياده ميشود. آموز نظام توسط كه است آموزشي درمحتواي –*برادرمتوسلي 

 آنرا متخصص فرد اطالع كه نيست چيزي مگرهمان آموزش محتواي –*حجت االسالم حسيني شيرازي 
  ميدهد؟ شكل

 آيا متخصص اقتصاد چيزي اضافه براطالع علم اقتصاد دارد؟ 
  ميفرمائيد؟ ديدي نوع چه با –*برادر متوسلي 

هرديدي كه وجود دارد آيا متخصص اقتصاد كه اطالع در. است كلي سوال –*حجت االسالم حسيني شيراي 
به علم اقتصاد ومتخصص روانشناس كه اطالع به علم روان شناسي ومتخصص جامعه شناسي كه اطالع نسبت 

 به علم جامعه شناسي و... دارداينها بجزاطالع درعلوم تخصصي خود شان به علوم ديگر واقف هستند؟
ظورش خراب بودن نظام آموزشي است يا محتواي آموزش را اگرشخصي گفت وضع فرهنگ بداست من

 منحرف ميداند؟ 
 . كرده فاسد را نظام درنتيجه نبوده صحيح آموزش محتواي كه است مشخص –*برادر متوسلي 

 آيامتخصصين نيست؟ متخصصين اطالعات مگرهمان آموزش محتواي –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 ي اشان دارند؟ به چه كساني لقب متخصص ميدهيم؟ !تخصص اطالعات بجز ديگري چيز
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اينكه ميگوئيد اگرمسئولين درپي اسالم باشند واحكام را هدف قراردهند ومتخصص متعهد به اسالم 

 ونمازخوان باشند ولي معيارآنها صحيح نباشد ومحتواي آنها باطل باشد. منظور چيست؟ 
رمسئوليت آمارگيري ، مسئوليت الگوفرستادن مسئوليت آيا كارشناسان جزو كادرمسئول دولت نيستند؟ مگ

 جمع آوري اطالعات ، مسئوليت نتيجه گيري و... مسئوليت محسوب نيمشود؟ 
توسط حجت االسالم سيد  ٦١بهمن  ٢٢براي روشن شدن مطلب لطفاً به قسمتي ازبيانات امام خميني كه 

 احمد خميني ايراد شد توجه بفرمائيد :
هرچه گفته شود كم است وميدانيد وميدانيم اگر انحرافي درفرهنگ يك رژيم پيدا  ه: درباره فرهنگ

شودوهمه ارگانها ومقامات آن رژيم برصراط مستقيم انساني والهي پايند باشند وبراستقالل وآزادي ملت ازقيود 
زنده آن پاي بند شيطاني عقيده داشته باشند وآنرا تعقيب كنند وملت نيز به تبعيت ازاسالم وخواسته ها ي ار

باشد ديري نخواهد گذشت كه انحراف فرهنگي برهمه غلبه كند وهمه را خواهي نخواهي به انحراف كشاند 
ونسل آينده را آنچنان كند انحراف بصورت زيبا ومستقيم را راه نجات بداند واسالم انحرافي رابه جاي اسالم 

ستمشاهي وخصوصاًپنجاه سال سياه برسركشور حقيقي بپذيرد وبرسر خود وكشور خود آن آورد كه درطول 
آمده ومجلس وملت ومتفكران متعهد بايد اين حقيقت راباوركنند واصالح فرهنگ وازآن جمله اصالح مدارس 
ازدبستان تا دانشگاه را جدي بگيرند وبا تمام قوا درسرراه انحراف بكوشند. اشخاص معدود قدرت ندارند تا اين 

الح كنند وصددرصد آنرا اسالمي وملي درخدمت كشور قراردهند همه مسئوليم امرعظيم الحجم مهم را اص
وهمه بايد درپيشگاه خدا وخلق خدا جواب تهيه كنيم ودراين زمان كه فرصتي ارزنده داريم ازهيچ كس هيچ 
عذري پذيرفته نيست وهمه بايد به مقدارتوان خويش دراين امرحياتي كوشش نمائيم تا خون جوانان برومند 

 جاهد و؟؟ ملت ومجاهدات بي دريغ آنان هدرنرود. م
 حال منظورازاين مطالب امام چيست؟ 

 . باشد بايد فقاهتي فرهنگ ميفرمايد –*برادرمتوسلي 
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 قسمت گفتيم وقتي اما. ميدانند صحيح را فرهنگ سنتي قسمت امام –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 تخصصي آن ميباشد؟  قسمت كندمنظورتغيير تغيير بايد دانشگاهي
 ميخواهيد كنيدبلكه عوض را تخصص درآن موجود روبط كه نيست اين شما منظور –* برادرمتوسلي 

 . شود اسالمي روابط برآن قالب فرهنگ
 روابط محتواهمان(  يامحتوايآموزش؟ شود اسالمي بايد آموزشي نظام –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 ) است عملي
 ته قبل مطرح شد دوباره مطرح ميكنيم. سوالي كه چند هف

اگر قرارشد درالگويي كه براي بانك ساخته ايم نرخ سود را باال ببريم تا پس اندازافزايش يابد موتوراين الگو 
 عمالً همان موتورسيستم بانكي غرب نميباشد؟

اق) تبعيت ميكنند آيا شما درحاليكه موتورواتومبيل ژيان واتوبوس وتريلي و... همه ازيك قانون (تراكم واحتر
وقتي اتومبيلي مانند جيپ ،لندرور، ساختيد ميتوانيد ادعا كنيد كه موتورآن با موتوراتومبيلهاي ديگر فرق دارد؟ 

 درحاليكه ميدانيم قانون حاكم برموتورتمام اينها يكي است. 
 .كند حركت اتم نيروي با كه ساخت اتومبيلي است ممكن بله –*برادر متوسلي 

 فرق كه بگوئيد داريد حق داديد تغيير موتوررا سيستم اگرشما بنابراين –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 .دهيد تغيير آنرا فرم اينكه نه ميكند

فرم بانكي كه درسوئيس ميباشد مسلماً درافغانستان وجود ندارد زيرا سرعت گردشي كه درسوئيس هست 
قصد داشته باشد بانكي درافغانستان افتتاح كند هيچگاه بانكي مانند درافغانستان وجود ندارد. اگرهم سوئيس 

 بانك سوئيس درآنجا نميسازد واين درحالي است كه موتوروسيستم هردو بانك ازيك قانون پيروي ميكند.
 "سود بيشتربراي پس انداز بيشتر"بنابراين دوباره سوال را تكرارميكنم اگرالگوي جديد شما ازهمان قانون 

 ي كند اين همان اساس سيستم قبلي بانك نيست؟ پيرو
 . ..ولي ميفرمائيد صحيح شما خصوص دراين –*برادرمتوسلي 
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 با ميدهند الگو اند گرفته فرا افراد كه وقوانيني اطالعات سيستم آيا –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

  ميكنند؟ كشف را جديدي قوانين
ام اسالم هماهنگ باشد ميتوانند طبق همان قوانين عمل كنند. امكان نظ با قوانين آن اگر –* برادرمتوسلي 

سال تحصيل درمغز خود جاي داده ام درهركجا بتوانم پياده كنم  ٢٠يا  ١٨ندارد تمام فرمولهايي كه من درطي 
 بلكه ازبعضي ازآنها براساس معيار صحيح استفاده ميكنم. 

تشخيص ميدهيد معيار صحيح ومطابق اسالم نيست  كه آنجايي آيا –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 وقصدداريد راه جديدي ارائه دهيدازاطالعات تخصصي خودتان استفاده ميكنيد؟ 

  بله –* برادرمتوسلي 
 دراينصورت دوباره شما ازبعضي ديگر ازاطالعات خود استفاده كرده ايد.  -* حجت االسالم حسيني شيراز ي

نظورشما رادرك نيم كنم. لطفاً بفرمائيد منظورازفرهنگي كه امام دربخشي متاسفانه م -*برادرمتوسلي
ازسخنان خود بدان اشاره كردند چيست؟ اگر فرهنگ (ازجمله ) درمدارس ودانشگاهها بوجود آيد آنوقت رابطه 

 آن با تخصص ومتخصص چيست؟ 
هتراست برادرنهاونديان براي ب ام كرده بارعرض راقبالًچندين مطالب اين –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 تفهيم بيشترموضوع با سخني رساتربيان كند.
 فرموديد ترمالحظه پيش كه) بنده(در امام ازسخنان بخشي به توجه با من راكه آنچه –* برادرنهاونديان 

 براستي:  كه است اين فهميدم داشتيد شيرازي حسيني االسالم حجت استاد با كه شما ازبحث مطالبي ودرك
نچه را نظام متخصص پرورگذشته عرضه ميكرده تا يك نفربا كسب آن اطالعات بعنوان متخصص حضور خود را آ

درجامعه مطرح كند مگر جز مطالبي بوده كه درمدرسه ودانشگاه فرا ميگرفته است؟ مثالً شخصي بعد ازتحصيل 
به اولقب متتخصص فيزيك مي درمدرسه دررشته فيزيك وارددانشگاه شده بعد ازاخذ مدرك ليسانس يا دكترا 

دادند واين درحاليست كه معتقديم درمسائل ومشكالتي كه نظام جمهوري اسالمي دارد بايد ازآنها كمك گرفته 
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شود. درامر اقتصاد هم به همين ترتيب. به كسي كه مدرك ليسانس يا فوق ليسانس دررشته اقتصاد دارد لقب 

 متخصص اقتصاد ميدهيم و...
امام ميفرميند بايد ازمتخصصين استفاده شود ذهن ما معطوف اين ميشود كه منظورهمين  امروز هم وقتي

منخصصين مدرك داراست.با توجه به اني مطلب وبا درنظرگرفتن بيان امام درمورد اصالح اساسي فرهنگ اين 
قبول سوال مطرح خواهد شدكه اگر قرار براين بود كه مامتخصصين را به معنايهمين تخصص موجود شان 

داشته باشيم بخصصي كه هيچ نبود جز آنچه دراين مدارس آموخته بودند. پس اصالح فرهنگ چگونه تحقق 
ميپذيرد؟ بنابراين حتي تغييرنام دبيرستانها وادغام كردن چندين دانشگاه ويا جدا كردن آنها ويا كم وزياد كردن 

 ند بخشيد. واحدهاي درسي دانشگاه اثري درراه اعتالي فرهنگ اسالمي نخواه
ازبيان امام دراينكه ميفرمايند : حتي اگرنيت هم خالص باشد وهمه مسئولين خدا خواه وخدا جوي ومخلص 
باشند ولي فرهنگ اصالح نشود درست نيست متوجه ميشويم ه امام آنچه را كه درمدارس ودانشگاهها وجود 

ي ازآن نظام آلوده حاكم بردانشگاه داشته بيماروآلوده مي دانند تخصصي هم كه امروز وجود دارد نمود
 بيمارميباشد. 

مشخصاًنتيجه ميگيريم آنجايي كه دراه گره اي وجود دارد همين است كه حاصل آنرا بعنوان بنابراين 
درمطالبي كه مادرمدارس فرا ميگرفتيم بايد مالحظه كنيم تا ايراد آنرا بيابيم. لذا درمي يابيم تخصصي كه ازآن 

ر بوجود آمده تخصصي نيست كه نظام جمهوري اسالمي بعد ازاين همه مبارزه وشهادت آموخته هاي بيما
 وپيروزي سرتعظيم وتسليم بدان فروآورد. 

درك من اين است كه بدنبال يافتن تخصصي كه مورد نياز نظام اسالمي است تالش كنيم طبعاً آن تخصص 
يكهاي علمي درست است يا خير ايجاد ميكند شكي را دراينكه اصوالً شيوه مالحظات وروشهاي بررسي وتكن

پس بايد دوباره اين موارد رادرحكم سوال وآزمايش وترديد مطرح وتجديد نظركنيم واين حلقه واصلي خواهد 
بود كه مسئله علم را به مسئله موضوع شناسي اسالمي وصل ميكند بنابراين الزم است موضوع شناس ، مسلمان 

 باشد اما كافي نيست !
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با بهترين كالم فرمودند : اگر همه مخلص ودرصراط مستقيم باشند اما خود مومضوع شناسي اگردرست اما 

نباشد بعد ازمدتي آن بسرمملكت مي آورد كه درطول پنجاه سال رژيم شا آورد. پس معلوم ميشود كه بايد آن 
 موضوع شناسي اسالمي باشد كافي نيست كه فقط من مسلمان باشم. 

 متخصصي فرد اينكه با نموده تاليف را دبستان اول سال فارسي كتاب كه فردي فرضاً – *برادر متوسلي
 اورابه پدرسارا " يا" داد آب پدردارا "ازقبيل جمالتي خود دركتاب است بوده ميكرده تدريس كه معملي وشايد

حال اگر محتوا . ميكند مادي وزندگي ازرفاه صحبت كه اوست فكري محتواي دهنده نشان داردكه "برد گردش
تغيير دهيم گرچه كتاب وكالس درس وعمل همان است ولي با تغيير  "پدرسلمان خون داد"رابدين شكل كه 

محتوا جهت نيز تغيير ميكند. آيا حاال ما بايد صبر كنيم تا متخصصين درسطح دانشگاهي تربيت صحيح پيدا 
 ه مسائل كارآيي اسالمي داشته باشيم؟ كنند سپس مصلحت عمومي را به آنها ارجاع كنيم تا با بخورد ب

 . نظراست منظور آن واسالمي مثبت معناي به صبر البته –* برادرنهاونديان 
  چيست؟ تكلف آيد پيش ودولت مجلس براي مسائلي حاضر حال اگردر –* برادر متوسلي 

هي بايد توجه داشته باشيم منت شود اداره مملكت بايد واگذاشت را مسائل نبايد مسلماً –* برادرنهاونديان 
كه درمصلحت سنجيها مسير به سوي ضرورتهاي هرچه بيشتررا شديدترنكنيم. حداقل به اينكه قصد داريم 
ازضرورتها بكاهيم واقف باشيم. البته امروز ميتوانيم با عمل به ضرورتها مملكت رااداره كنيم ( اما تأكيد 

 بود ، اجراي حكم ثانوي همچون حكم اولي حكم فقه است ) ميفرمايند اگر عناوين ثاوني مسلم شد وضرورت 
مسلم شدن آن مبتني برتشخيص كسي كه كارشناس ومتخصص است ميباشد واگراين  -* برادر متوسلي

 تشخيص مبتني برآن فرهنگي كه آنرا مردود شمرديم باشد غلط است. 
 يكند( ال يكلف اهللا نفساً االاينها) م رامكلف ما كه چيزي آن اززمان برهه دراين –* برادرنهاونديان 

 



 
 

 ١٣جلسه: 
 درسهاي استاد حجت االسالم حسيني شيرازي 

 شواري برنامه ريزي  ١٠/٢/٦٢جلسه مورخ 
) مورد بحث قرارگرفت ٢١/١٢/٦١سه (*برادرنهاوندان = بسم اهللا الرحمن الرحيم. آخرين مبحثي كه درجل

 ،بحث انسجام وتمركزوهمچنين فرق بين اين دو.
پيش تر (بعدازشناخت احكام ) درمورد وظايف دولت درمسائل اقتصادي بحثي صورت گرفت كه با برخورد به 

ركزبايد مسئله برنامه ريزي نكته محوري انسجام وتمركزمطرح شد. اجماالً ديافتيم كه دراسالم با گريزازتم
انسجام را حفظ كنيم. به جهت اهميت فوق العاده اين مبحث اجازه بفرمائيد اين جلسه ازحضور شما درهمين 
مقوله استفاده بيشتري نموده بعد از ذكر چند مثال وهمچنين تفصيالتي درقسمت بازرگاني كه مبتال كه 

 يزي مبتني براحكام ميباشد بپردازيم. دوستان ميباشد به ادامه بحث تنظيمي جلسه كه همانا شيوه برنامه ر
تمركزرا دردوقسمت ذيل   *حجت االسالم حسيني شيرازي = بسم اهللا الرحمن الرحيم. قبالً بهتر است

براساس هدف تمركز چه سيستمي ايجاد ميشود؟ به  -٢تمركزچيست وچه فايده اي دارد؟  -١بررسي كنيم : 
 سب با آن كدام است؟ عبارتي ايجاد نظام براي چيست وماشين متنا

ايجاد تمركزاساساً براي انجام كاري اعم ازسياسي ،اقتصادي وفرهنگي صورت ميگيرد كه بهره گيري حاصله 
ازتمركزحصول ازسياسي خاص يا توليد خاص ويا. ... ميباشد. اينكه انتخاب اثر برچه اساسي قرارگيرد نكته 

 مهمي است دراهداف دستگاه متمركز.
 عدد قلم و.... داشته باشيد.  ٢٠٠دستگاه ضبط صوت ،  ٥٠٠٠ميز ٢٠٠٠خواهيد درسال تعداد فرضاً شما مي

 بخاري نميخواهيد.؟ ٢٠٠٠ميز  ٢٠٠٠سوال ميشود :اينها رابه چه منظور ميخواهيد؟ چرا به جاي 
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هوي  دراينجاست كه شما نمي توانيد انگيزه واختيارراازاهداف خاص خود جداكنيد. حال اگراختيارشماروي

وهوس يا تأمين نيازخاص رفاهي باشد وتكيه گاه دستگاه راهم انگيزه مادي تشكيل دهد دراين صورت به دليل 
اينكه انگيزه هاي مادي درنزاع هستند (زيرا هركسي طالب رفاه ميباشد ) مجبوريد افرادي را به بند بكشيد تا 

ده ميباشد) مجبوريد افرادي را به بند بكشيد تا اينكه نيازرفاهي ومادي آنها كه دررأس هم قراردارند وبرقاع
اينكه نيازرفاهي ومادي آنها كه دررأس هم قراردارند وبرقاعده هرم مسلط هستند تأمين شود بعدبه تناسب بقيه 
افراد ارزفاه برخوردار شوند.بهرحال تصميم گيري ازمكاني (كهك همان رأس هرم باشد ) صورت ميگيردوشما 

درتصميم گيريشان فارغ ازانگيزه بيابيد زيرا آنها دستگاه كامپيوتر نيستند، گرچه كامپيوتر راهم نمي توانيد آنهارا
 به خدمت ميگيريد ولي افراد يا شورا يا مركزي است كه اتخاذ تصميم ميكند. 

بنابراين ابتدائاً نظام راپيچيده ترنكنيم كه قدرت احاطه برآنرانداشته باشيم وراهي جزتمركزنيابيم 
مركزراموجه جلوه دهيم. بلكه اول بايد داليل اموررا يافت اينكه چه انگيزه ميتواند چنين چيزي راتحويل دهد. وت

آيا كساينكه ميخواهند تصميم بگيرند خود تحت انگيزه ها قراردارند يا خير؟ و.... لذا اگرازاين طريق اقدام كنيد 
 ا گرفتارشويم. مقداري برنظام مديريت مسلط ميشويم قبل ازاينكه درشور

 ذيل موضوع رساترخواهد شد: باذكرچندمثال
 به عنوان مثال محوطه اي كه درآن ديوارهاي شيشه اي بلند بشكل مارپيچ كشيده شده درنظربگيريد.  -١

درحال اگرطفلي بخواهد ازاين محوطه عبوركند ابتدا خودرا آزاد احساس ميكند اما با اولين برخورد به ديوار 
توجه ميشود كه بايد طبق ضابطه اي حركت كند ،چون بقيه ديوارها را نمي بيند تصورميكند بقيه شيشه اي م

 افراد بطورآزاد درمحوطه حركت ميكنند وفقط اوست كه مجبوراست ازالبالي ديوارشيشه اي حركت كند.
قراردارند وبا اما بعد از مدتي متوجه ميشود نه تنها خودش بلكه همه افراد دركوچه هاي ديوارشيشه اي 

 امتناع ازبرخورد به ديوار شيشه اي مجبورند طبق ضابطه اي حركت كنند.
 نتيجه اينكه اگر فرد ساده لوح باشد ابتداخودراآزاد حس ميكند درحاليكه كامًال محصوراست.
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ي فرضاً شما آزاد هستيد هرچيزي را توليد وياهرچيزي را واردكنيد وهرمعامله اي راا نجام دهيد ول -٢

اگرقصدداشتيد توليد صنعتي انجام دهيد نميتوانيد امكانات ومقدورات خودرا درتوليد همچنين وضع 
بازاروضوابط وقراردادها رادرنظرنگيريد. گرچه ابتدائاً متوجه طرد بعضي عناصروجذب بعضي ديگربطرف حركت 

شما مجبوريد ازآن پيروي مطلوب نمي شوديد اما ضوابط (ودرمثال يك ديوارها) همچون بندهايي هستند كه 
 كنيد. 
فرض كنيد من ميخواهم ازخارج تعدادي ليوان وارد كنم ابتدا تصورمي كنم كامالً آزاد هستم ولي بعد  -٣

متوجه ميشوم كه بايد مقداري پول بعنوان سرمايه اوليه داشته باشم وبعد كشايش اعتبار وگرفتن ارز ازبانك 
م كه خيرآزاد نيست. بنابراين ازوارد كردن ليوان منصرف ميشويم وسعي وضوابط ديگرو..... درآخرمتوجه ميشو

ميكنم درداخل ليوان را توليد كنم اگر امكان توليد ليوان بلوري نباشد ليوان آلومينيومي توليد ميكنم اما براي 
و..... درآخر تهيه ورق آلومينيوم بايد به كارخانه ديگري رجوع كنم وبراي كسب بايد بازاري وجود داشته باشد 

 متوجه ميشوم كه اينها همه ضوابطي است كه من بايد ازآنها پيروي كنم. 
بنابراين كليه امور اعم ازكلي وجزيي تابع ضوابطي است اما فراموش نكنيد كه ضوابط دردستگاه سرمايه 

رارداده داري وسيستم سوسياليزم بنفع مركزيت حل ميشود. درسيستم شرقي غيرازآن شرايط وضوابطي كه ق
اند محال است بتوان ليوان آلومينيومي توليد كرد درحاليكه درسيستم غربي ابتدا تصورميشود آزادي ودمكراسي 

 وجود دارد اما بعد متوجه ميشويم كه آنجا نيزهمچون شرق بايد طبق ضوابط عمل كرد. 
ا هم ورشكست ميشوند. اما ظاهراً دولت دخالتي درسرمايه افراد ندارد زيرامشاهده ميكنيم كه بعضي شركته

چگونه ورشكست ميشوند؟ مسلماً كاالي مرغوبتر يا ارزانتري وارد بازار ميشود كه منجربه ورشكستگي آن 
شركت مذبورميشود. دراينصورت شركت مجبورميشود هم كارخانه وهم محصول آنرا ارزانترازقيمت تمام شده 

ميليون تومان بفروشد. دراينجا  ٤٠بوده است مجبورميشود  ميليون تومان ٥٠بفروشد. فرضاً اگرسرمايه كارخانه 
ميليون تومان باقي چه شده است؟ مسلماًقدرت خريد كم شده است. فرضاً دربازارقيمت هرليوان ده ريال  ١٠

ريال ، اونيزاجباراً قيمت توليدات ليوان خود را كاهش داده است  ٨ريال به  ١٠بوده دراثركاهش قيمت از
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ريال به نفع خريداركم شده درنتيجه قدرت  ٢جربه ورشكستگي شركت دشه دراينجا ازهرليوان وهمچنين امرمن

ريالها درپس انداز مردم انباشته شود اما روزي دوباره وارد  ٢خريد افزايش يافته است گرچه ظاهراً ممكن است 
مشاهده خواهيد كرد كه بازار خواهد شد. زيرا درپي همين كاال چيزديگري توليد خواهد شد. درمراحل بعدي 

شخصي يا شركتي كه جنس وكااليي را ارزانتر يا مرغوبترازديگران وارد بازار ميكند موفق تراست. به عبارتي 
قدرت جذب پولهايي كه آن شركت ورشكسته ازدست داده اين شركت بدست آورده است. حال اگر افرادي كه 

نفر فرض شود مسلماً  ٢٠٠٠فرادي كه ورشكسته هستند هزار نفر وا ١٠درقسمتهاي مختلف توليد فعال هستند 
 هزار نفراضافه شده است.  ١٠نفر به نسبت سرمايه  ٢٠٠٠مقدار ورشكستگي 

به عبارت ديگر ازيك طرف كاال ارزان شد ه ولي ازآنطرف قدرت خريد افزايش يافته. كاال بعد ازبازگشتن 
ظورازتضمين سرمايه همان حل شدن قدرت افتد. دراينجا من درجامعه دوباره بدست قوي ترها مي

كوچكترسرمايه درشركت بزرگترميباشد. همانطور كه قدرت خريد مصرف كننده به نفع يك رتبه باالترازخود 
 حل ميشود آن رتبه هم به نفع يك رتبه باالترازخود حل ميشود پس عمالٌ نظام بطرف تمركزقدرت سير ميكند. 

ي رابازي ميكند. دريك جا نقش واسطه دارد (تبديل واحد پول به پول درجاهاي مختلف نقشهاي مختلف
واحد پول ديگر) درجاي ديگرنقش رابطه اي بين دوقدرت توليدي راايفا ميكند ودرسطح باالترپول 

 محورتمركزقرارميگيرد.
وانهاي فرضاً كليه توليدات كارخانه جنرال موتورز اعتباراتي براي كشور تحصيل ميكند. يعني يك قدرتها وت

مالي براي كشورايجاد ميشود. گرچه ارتباطي بين شركتها وحتي مصرف كننده وتوليد كننده بطور نامرئي ايجاد 
 ميشود. نهايت ارتباطي كه هميشه به نفع قدرت بزرگترتمام ميشود وآن سازمان اعتبارات آنهاست. 

رد و:پول راكااليي سود آورپنداشت وبراي درنگاه متفاوت نبايد بازارپول را بعنوان بازار سود اگري مالحظه ك
است) بلكه بايد پول را بعنوان محوري كه تمركزبرآن اساس  آن سود وبهره و.... قرارداد. (منظوردرنظام غرب

ميتواند سازمان يابد مالحظه كرد.نگوئيد بانكها تحت استعمارشركتها هستند زيرا بانك قدرت سازماندهي بين 
جموعه توليدات شركت درارزش پول شما اثرميگذارد. حتي اگرسهام شركت رابصورت شركتها را داراست. لذام
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كاذب باال وپائين كنيم بازبرارزش پول شما اثرميگذارد. پس اگراين اثر مشهود است قدرت سازماندهي بين 
شركتها را هم مالحظه كنيد. شما چون مديريت رابصورت مطلق نگاه ميكنيد مي گويند پول چنين قدرتي 
ندارد. ولي اگرمبنا را براساس تمركزمالحظه كنيد آنوقت خواهيد ديد كه پول چنين قدرتي را داراست. يعني 
پول مقيد باالبردن رشد توليد ناخالص ملي است. پس پول را فقط درنظام بهره مالحظه نكنيد اينكه پول 

هد. بلكه بايد ديد برچه اساس ملزم است ميتواند بهره را باال يا پائين ببرد ،اعتبارات توزيعي ومصرفي و... بد
چنين كند. اگرآن اساس را تحت بحث قرارداديد آنوقت نمي توانيد آن اساس را ازبانك مركزي وبانك مركزي را 
ازرشد توليد ناخالص ملي جدا كنيد درآن صورت ميگوئيم هرزمان الزم باشد بانك مقيد است اعتباراتتوليد 

ابد ميگوئيد احتياجي نيست كه ثروت دولت افزايش يابد ميگوئيم خيراگرانگيزه بدهد تا ثروت كشور افزايش ي
 حركت عمومي جامعه مادي است بقاي دولت هم درقوي بودن آن (ازنظرمادي ) ميباشد. 

اجماالً دريافتيم كه درغرب بنام آزادي ،كليه روبطي كه قدرت را به نفع رشد سرمايه افزايش ميدهد همان 
يا وارد كردن قند درانحصار شخص  "الف"بته منظور ازانحصار،دادن انحصارتوليد ليوان به شخص انحصاراست. ال

نيست بلكه منظوركليه روابطي است كه درنهايت ايجاد انحصارميكند. يهني الزم نيست انحصاربنام شخص  "ب"
ه روابط بين انسانها يا شركت مشخصي باشد بلكه تمامي قوانين وآئين نامه ها ومصوبات دست به دست هم داد

 را مشخص ميكند كه درآخرقدرت مصرف عمومي به نفع سرمايه حل ميشود. 
رشد سرمايه به كدام طرف كشيده ميشود؟ مسلماًوقتي تمركزپيدا كرد ديگر امكان ندارد مطلوبيت مصرف 

هرم قراردارند  افرادي كه درراس هرم قراردارند وداراي سرمايه هستند با مطلوبيت مصرف كسانيكه درقاعده
برابرباشد زيرا درمقابل هرم مصرف يك هرم توزيع ايجاد ميكند وبا روابطي درجامعه توزيع درآمد رابطور نابرابر 
وبه نفع افرادي كه درراس هرم قراردارند سوق ميدهد دراين صورت براي يافتن سطح درآمد به نسبت فرد ، با 

رت براي يافتن سطح درآمد به نسبت فرد با ايجاد يك هرم ايجاد يك هرم قراردارند سوق ميدهد دراين صو
وارونه خواهيد ديد آنهايي كه درراس هرم قراردارند به اندازه قاعده هرم مصرف ميكنند وآنهايي كه درقاعده 
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هستند به اندازه راس هرم ازمصرف برخوردارند نتيجه مهم اينكه : مطلوبيتي كه ما بيان ميكنيم تابع سطح 

 ت كه فرد ازآن برخورداراست.درآمدي اس
حال درزمينه تكنيك مالحظه كنيم (تكنيك رامطلوبيت موثراجتماعي جهت ميدهد) فرض كنيم دستگاه 
تمركزما چيزي را كه قصد دارد تحويل دهد وآن كريستال باشد. اين انتخاب برچه اساس صورت گرفته است؟ 

 براساس انگيزه مادي. 
 به نفع توليد كننده وآن كريستال حل شده است ! روابط چگونه بوده است؟ روابط

بنابراين درمسئله تمركز، انجام گرفتن كارشما راارضاء نكند. بله كاربايد انجام شود اما براساس چه انگيزه 
اي؟ چه روابطي؟ اگربدون درنظراين مسائل كارصورت گرفت شكل تمركزچنان بد شكل وبيقواره خواهد شد كه 

منصرف ميشود.بنابراين اگرقراراست كاربدون ضابطه انجام شود بهتراست هيچ وقت انجام نشود انسان ازانجام كار
ولي اگرقراراست كارخوب صورت گيرد آنوقت با ابراز تمركزنمي شود كاركرد زيرا كه نه انگيزه صحيح است ونه 

 آن انتخاب ونه. ....
ي تبليغاتي كه بنفع حكومت روسيه وبا دست عمالًهيچ فرقي نمي كند كه تمركزحربي باشد يا اقتصادي يعن

 دولت روسيه انجام ميگيرد با تحقيقات جهت داري كه انجام ميدهند هردويكي است. 
به عنوان مثال درشرق وقتي مسئله نسبت رياضي را مخالفت با ديالكتيك مالحظه كردند حدود چهل سال 

 الكتيكي جلوه دهند.با فشار به محققين ازآنها خواستند كه مسئله نسبت را دي
با توجه به داستان ذيل مواردي راكه درامورسياسي بعنوان مثال وتمثيل عرض كنم درامورعملي نيزواقع 

 ميشود. 
 مفقودميشود واورا نگران ميكند كه شايد توطئه اي درشرف تكوين است ! "لنين"روزي پيپ 

ند اما بعد از چند ساعت پيپ پيدا ميشود وقتي اينرو موضوع را به اطالع رئيس اطالعات وامنيت كشور ميرسا
نفرزير شكنجه اعتراف به ربودن پيپ  ٧خيرپيدا شدن پيپ به رئيس اطالعات ميرسد اوبا تعجب ميگويد تا حاال 

 كرده اند !؟ (بيچاره ها براثرشكنجه زياد مجبوربه اقراردرروغن شدند) 
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ميكنند كه مطلبي درجهت خاصي درست كنند  همانطوركه درآنجا با پول وسرمايه برمتنفكرين تحصيل

دراينجا نيزبا فشارزوراين كار را ميكنند.بنابراين خطرناكترين امرسيستم متمركزاين است كه واليت 
امردرانتخاب مطلب سپرده ميشود به انگيزه هاي مادي فرض كنيم انگيزه الهي باشد اما متألهن چگونه 

ريكه براي همه افراد تكليف معين شود وبا حفظ خصوصيات حزيي متمركزكاركنند؟ احاطه به همه امور(بطو
وشخصي ) چگونه حاصل خواهدشد؟ آيا شما ميخواهيد قدرت انتخاب را ازهه سلب كنيد؟ اگر شما براساس 
تشخيص خودتان بخواهيد يك قانوني انتخاب شود وفرماني دانه شود درست نيست درجلسات آينده دررد 

 وضيحات مفصلي را عرض خواهم كرد. تمركزوپذيرفتن انسجام ت
 به وبرداشتي شيوه چه با ما. است مادي الهي غير درنظامهاي موجود هاي انگيزه فرموديد –*برادرنهاونديان 

 حكمي كه ايم كرده كشف را انگيزه اين متداول وروانشناسي شناسي جامعه با آياما ايم؟ رسيده حكم اين
بي به يك انسان شناسي دست يافته ايم كه حكم ميكنيم. انسان دوراه دارد ومذه قرآني تفكر با خير يا ميدهيم

 اين را ه غلط وآن را ه صحيح است. اين راه شيطان است وآن راه خدا. اين را ه راه تقوا است وآن طمع؟ 
با توجه با انگيزه كلي حركت جامعه كه درواقع برآيند بسيارعظيمي ازمجموعه حركتهاي بسيارپيچيده 

وابط ومناسبات انسانها با يكديگرنمي توان ادعا كرد كه درجامعه غربي يا شرقي تمام افعال مبتني برانگيزه درر
صرف ميباشد. به لحاظ اينكه درآنجا نيز تجليات عاطفي واحساسات معنوي وعرفاني مشهود است. آنها سعي 

حال من براي اثبات انگيزه آن جوامع ميكنند روكش نظامشان را با همين عوامل (كه وجودهم دارد)مزين كنند. 
چه شيوه اي را بكار گيرم؟ آيا براساس همان شيوه هاي روانشناسي ونمونه گيري و.... حكم كنم يا خير با اصول 

 حاكم برتجربه كه ازوحي گرفته ام بايد اقدام كنم؟ 
كامالً لمس كنند  ها درنمونه را جوهرمطلب برادران اينكه لحاظ به –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 بهتراست ابتدابا مثال وتمثيل مطلب را بشكافيم سپس وارد برهان شويم. 
نمي توان رحم وعاطفه ووجدان را زابشرگرفت زيرا انسانها خوب هستند. بله اين صحيح است اما خوبي 

 چگونه حاصل ميشود؟
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امعه متاثر ميشود. حتي درغرب وقتي يك عده انسان درآفريقا ازگرسنگي ميميرند وجدان بشريت وجدان ج

     نزاع با سرمايه داري صورت ميگيرد. (درحقيقت جنگ زرگري !؟)
 قبول ميكنيد حركت عمومي جامعه غرب براساس ايمان به اهللا واليوم االخرنيست؟ 

 . بله –*برادرنهاونديان 
دلسوزرا بعنوان نماينده و ورحيم عاطفه با انسان يك درغرب كنيم فرض –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

اند ويك شوراي متخصص هم با نماينده همكاري ميكند. ازنماينده ميپرسم آيا شما هيچ تاريخ  انتخاب كرده
بار  ١٤الي  ١٣سال ،  ٨٠٠مطالعه كرده ايد؟ ميدانيد بشرزماني درگذشته دچارقطحي شده؟ فرانسه درعرض 

ض طاعون ووبا چه تلفاتي به جاي گذاشت؟ ميگويدبله با ازگرسنگي تلفات سنگيني داد؟ هيچ خبرداريد كه مر
اطالع هستم. ميپرسم هيچ ميداني كه ديگر مردم ازقحطي نميميرند؟ ميگويد اين درسايه چيست؟ ميگويم 
درسايه پيشرفت تكنولوژي است. اما اين تكولوژي برچه چيز استواراست؟ ميپرسم اگربا توجه به رحم وشفقت 

وقتي درآينده دوريا نزديك همان صحنه هاي قحطي بصورت هاي ديگري رخ دهد  شما بخواهيم عمل كنيم
 مسئوليت آنرا ميپذيرد؟ 

ميگويد ديگر زمان قحطي سپري شده زيرا تكنيك رشد كرده است ميگويم مگرغرض شما ازقحطي ، مردن 
رناشي ازحوادث ومرض انسانها نيست؟ ميگويد بله. ميگويم تلفات ناشي اززلزله امروزچقدراست؟ آمارمرگ ومي

چقدراست؟ اگربه گرسنگان رحم كنيد اين نوع مرگ را درتاريخ همراه بشريت خواهيد داشت. اگرمنطقي 
بيانديشيد بايد اول بسراغ درمان اين ريشه اصلي گام برداريد چطوراينها انسان هستند ولي افرادي كه 

ند انسانهاي كه درتصادفات صدمه مي بينند يا درزيرآوارفرياد ميكشند ودرزلزلها ازبين ميروند انسان نيست
 افرادي كه درجنگ تحت فشارقرارميگيرند انسان نيستند؟ 

بنابراين وجدان تا هنگاميكه معيار نداشته اشد قطعاً به راه غلط كشيده ميشود وجدان هنگامي ميتواند نظر 
تأثير قرارگرفتن سخنان يك عده صحيح داشته باشد كه داراي معيا ر نباشد درغيراينصورت انسان با تحت 
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كارشناس به چنان عذاب وجداني دچارميشود كه نجات افرادي راكه درآفريقا ازگرسنگي درحال مردن هستند 

 را برنجات اين افرادي كه دراثرتصادف يا زلزله يا مرض نابود ميشوند ترجيح ميدهد.
اقه خواروارد مزارع برنج ايران كنيم وتعدادي به آقاي نماينده با عاطفه ميگويند : ميخواهيم مقداري گرم س

هم بمب خوشه اي برروي مردم اهواز بريزيم ميگويد خير اينكار بسيار غير انساني است دراين ميان كارشناسها 
وارد ميشوند وميگويند شما نمي خواهيد بپذيريد كه مريضي يك لحظه داروي تلخ بخورد ولي هميشه ازمرض 

 بله رحم وشفقت حكم ميكند كه به مريض داروي تلخ داد.خود رنج نبرد؟ ميگويد 
كارشناس : اين ايرانيها نمي دانند كه اگريك تك باخته ازيك ارگانيزم صحيح شود آنوقت وضعشان خوب 

 خواهد شد. تكنولوژي براي آنها كارفراهم ميكندو.... 
 نماينده با عاطفه : غرض شما چيست؟

مين تلخي است كه درزندگي لمس ميكنند آيا بمب هاي خوشه اي را كه كارشناس: آن تلخي دارو مانند ه
 برروي مردم ميخواهيم بريزيم خوب است؟ 

 نماينده با عاطفه اين ديگر قابل قبول نيست زيرا مردم رنج ميبرند.
كارشناس: فقط اينها رنج ميبرند يا نبودن بهداشت وبهزيستي دردنيا هم مردم را درتمامي اموربه رنج 

 چارميكند؟د
 بنابراين وجدان بدون معياربيفايده است. 

كالًًوجدان يا به عبارتي بافت باطني چيست؟ براستي انسان فقط يك نوع بافت باطني دارد يا خير بافت او 
است. اگر  "يافت"براساس شهوت وغضب اوست؟ با فت غير موحد چيست؟ آنجايي كه ريا ميباشد براي آنها 

معيار كنترل وازخدا خواهي نفي كردن خود يافت وبعنوان يك چيز قابل پرستش مالحظه بافت باطني رابدون 
كنيم دراينصورت جوكي ها(مرتاض) هم داراي يافت ميباشند. چون جوكي ها مسيرمنحرفي دارند وبد مي 

 يابند؟
 آيا سياستمدارن خوب مي يابند؟ 
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يناي تكليف است ومقدمه عالم آخرت دراين صورت بنابراين اگر بخواهيم وارد برهان شويم وبگوئيم دنيا ،د

سوال ميشود تكليف براي چه كسي؟ براي انسانها وانسانها دوراه بيشترندارند يا االاهللا يا االالناربراي هرفردي 
 وهركالمي وهركاري يا االهللا هست يا االلنار. آنكه اال اهللا نيست ضرورتاًاالالناراست. 

 ليهم واللظالين ) بشرگاهي درضاللت وگمراهي واقع ميشود. شما ميگوئيد (غيرالمغضوب ع
ميگوئيم آثارضاللت وگمراهي ازنظرفعل (نه ازنظرفاعل) همچون آثاراهل غضب است. يعني انحراف ازراه 
صحيح وصراط مستقيم ،انحراف است. به غيرازراه مستقيم هرراهي انحراف است. غيرازراه انبياء ديگرراه به نفع 

 نيست. 
ل قصد داريم راهي براي برنامه ريزي انتخاب كنيم. بدون داشتن معيار،بدون سيركردن انبياء (صلواه) حا

 آگاهانه يا ناآگاهانه يا چيزي ذهن مارا پرخواهد كرد ومارابه فريب دادن مردم واخواهد داشت ويابالعكس. 
روانشناسي وجامعه شناسي حاصل  مطالعات بندي ازجمع ميكنيم ما كه حكمي بنابراين –*برادرنهاوندايان 

 نشده است. بلكه برمبناي فلسفه وانسان شناسي اسالمي حكم ميكنيم. 
 كرديم اضافه وبعد "آالخر واليوم باهللا ايمان ":گفتيم كه درآنجايي –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 . شد بيان مطالعات تمام درحقيقت " است انبياءالزم بعثت"
 دريك نظام الهي كه انگيزه فرق دارد تمركزبه چه شكل است؟  –*برادر هدايت زاده 

 به مربوط مبحث اين تمركزثانياً نه دارد وجود انسجام الهي درنظام اوالً –حجت االسالم حسيني شيرازي 
 . ميباشد بعد جلسات مباحث

 گيريها؟ درتصميم حتي ندارد تمركزوجود الهي درنظام ميفرمائيد –*برادرهدايت شده 
 . كمي تصرفات نه دارد وجود كيفي تصرفات نظام درآن –حجت االسالم حسيني شيرازي  *

. باشد ديگري مسئله انگيزه است ممكن فرموديد تمركزاشاره دربحث كه همانطور –* برادرآل اسحق 
توان مي كه است اي وسيله بلكه اقتصادي معضالت كننده وحل است مفيد اينكه بدليل نه مثالًدرتمركزاقتصادي
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بدين وسيله حكومت كرد. به عبارتي تسهيل حكومت ميكند. يعني اگرتمركزدراقتصاد نباشد نمي توان حكومت 

 كرد.
  چيست؟ حكومت هدف –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 اعم را جامعه نيازهاي بقيه ميتوانيم حكومتي چنين اين درسايه ما جامعه رشد –* برادر آل اسحق 
 ... برطرف كنيم. و وپرورش ازآموزش

  ميگيرد؟ منظورصورت چه به رشد. بفرمائيد رامعني رشد كلمه لطفاً –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 . ميگيرد صورت رشد ملت درآحاد نهفته استعدادهاي شدن شكوفا براي –* برادرآل اسحق 

 ؟ميگيرد منظورصورت چه به استعدادها شكوفائي –*حجت االسالم حسيني شيرازي 
 . جامعه منظورتكامل به –* برادرآل اسحق 

  منظوري؟ چه براي تكامل!  بفرمائيد معني هم را تكامل كلمه لطفاً –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 سلول ميليارد ٣ حدود داراي انسان كنيد فرض اگر. نهفته استعدادها تمامي تكامل –*برادرآل اسحق 

 ميلياردسلول ازمطالب پرشود.  ٣ اين بايد طبعاً باشد خود دربدن
 براي اما يافت آگاهي مطالب ازتمامي سلول ميليارد ٣ اين كنيم فرض –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

  هدفي؟ چه
 .خدا براي)  اسالم( ما ازديدگاه –*برادرآل اسحق 

تم هم بايد سيس آن شود عوض بايد گيريها تصميم تمامي دراينصورت –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 عوض شود آيا شما وقتي كارميكنيد اختيارتان بوسيله من تعين شود يا بوسيله خودتان؟

فرض كنيد من با زورشخصي را واداربه نماز خواند كردم وازروي ترس نماز خواند ن وروزه هم گرفت آيااين 
 شخص براي خدا ودرراه خدا گام برميدارد؟

ست رابراي او فراهم ميكنيم وقتي درك وفهم اوافزوده شدبقيه راه را خود را راه مقدمات –*برادرهدايت زاده 
 طي ميكند. 
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 بازور راچگونه تقوا هست؟ هم پرست خدا باشد داشته علم كه كسي آيا –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

جاد اي مردم درقلب ايمان وگاهي ميكنيد راحراست جامعه قوانين گاهي شما ميكنيد؟ براوتحصيل وشالق
 ميكنيد ،اين دومطلب جداگانه است. 

 حق وما است احكام است الوثقي عروه عنوان به ما هاي وتحليل ريزيها دربرنامه كه آنچه –* برادرنهاونديان 
 استدالل باچه اما ميكنيم رد تمركزرا كلي بندي جمع يك با ما. نداريم را آيه ازيك عندي من وتفسير توجيح
استداللي تحليل ميكنيم كه تمام مسائل فقهي ما يعني بينش اسالمي درنظام  چه با ميكنيم؟ رد فقهي

 اجتماعي برميگردد به اختيار ودرنظام غيرالهي برميگردد به سلب اختيار،(اين انسجام دارد وآن تمركز)؟
 ممكن است هركدام ازدوستان بخواهند اين مبحث رادرجاهاي ديگرمطرح كنند. براي دفاع آن چه استداللي

وجود دارد؟ آيا درمورد اختياروسلب اختياروارتباط آنها با تمركزوعدم تمركزبايد شيوه تحليل رابراساس جامعه 
 شناسي ومنطق قراردهيم يا خيرمستند فقهي داريم؟ 

اگربحث تمركزوانسجام وصل شد به بود ونبود نظام (درمرحله گذر) فرضاً اگرما به شرايط تهاجم جبهه كفر 
ي بريك جزيره كم قوه اسالمي رسيديم ،درچنين شرايطي حالت حالت بسيج نظامي است واستكبارجهان

ودرچنين حالتي فرمانده واحد ،فرمان شليك ميدهيد هيچكس ادعا نميكند كه درجبهه جنگ تمركزوجود 
توانيم ندارد. زيرا تمركزفرماندهي وجود دارد حال اگرشرايط را براي كل نظام اينگونه يافتيم كه ماتا وقتي ب

خودرا قوام دهيم ونيرو پيدا كنيم (براي اين دوره گذر) تمركزالزم داريم كه بخاطر اينكه اعتقاد به تمركزداريم 
 بلكه بخاطر اينكه اگرتمركزرا ايجاد نكنيم لطمه به كل نظام خواهد خورد پس بايد اين نسخه راتجويزكنيم. 

درحركت سوسياليزم به سمت كمونيزم دولت محو ماركسيستها، قبل ازسركارآمدنشان بيان ميكردند : 
استالين ميگفت چون ما  خواهد شد. وقتي حكومت رابدست گرفتند(درهمان نزاع بين استالين وتروستكي )

بعنوان يك جزيره واحد سوسياليزم شديم وامپرياليزم ما را محاصره كرده ناچاريم به سمت بسيج نظامي حركت 
هروقت حركت سوسياليزم دركل عالم همه گير شد آنوقت كلي انترناسيوناليزم  كنيم ولذا دولت بايد قوي شود
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پرولتري ميرود به طرف حذف دولت ومحوآن درتاريخ اسالم هم شبه چنين چيزي وجود دارد وقتي مسلمان 

 تحت تهاجم قرارگرفتند ممكلت حالت پادگان نظامي را پيدا ميكرده است و...
ا وتمثيل هايي كه بيان ميشود همچنين درمقايسه انسجام وتمركزممكن ه درمثال –*برادرهدايت زاده 

است هدف انسجام باشد اما گمان كنيم مسئله تمركزاست وبالعكس لذا اگرمقداري درمورد انسجام توضيح 
 بفرمائيد مطلب روشن ترخواهد شد. 

كند وجود اينها دليل مي اختيارجديد حعل قرارميدهيم ما كه ضوابطي –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 ميخواهد واصل عدم اينها است يا بالعكس. 
را بپذيريد. ميپرسم براي چه؟ آنهايي كه قصد داريد  "سبحان اهللا "فرضاً شما ميگوئيد كه بايد گفتن صد 

درامرمسلمين به خدا نسبت دهيد بايد احرازشود. ميگوئيد مسلمين تنظيمات ميخواهند. ميپرسم منظورحداقل 
 ات است يا حداكثراصالً براي چه چيزتنظيمات ميخواهيد؟ تنظيم

اگر انسجام حداقل تنظيمات را ايجاب كرد دراين صورت واضح ميشود كه شما براي اضافه آن بايد دليل 
 بيان كنيد. 

  است؟ الزم استدالل جديد هرتكليف براي يعني –*برادرنهاونديان 
راين برحسب بحثي كه صورت گرفت تكاليف جديد بناب. بله –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

درتمركزبسيارزياد است برخالف اينكه درانسجام محدوديت اختيارغير، دليل ميخواهد نه عدم محدوديت آن به 
دليل  "تكليفش"است ،  "اباحه"آن دليل بخواهد بلكه اصل  "اباحه "نيست كه  "حرمت "عبارتي اصل 

 ميخواهد.
ستم تمركزي كه شما مطرح فرموديد، دريافتيم تمركزاثري خاصي داردكه دنبالش درسي –* برادردماوندي 

هدف خاصي مطرح ميشود. فرضاً درسيستم هاي غرب وشرق هدف مادي است وبراي رسيدن به آن اهداف 
مادي براساس يك سري ضوابط وروابط وقواعد تصميم گيري ميكنند كه نتيجه همان سلب اختيارديگران است. 
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اهداف اسالم نيزدرهمين چهارچوب قابل اجراءاست. بدين ترتيب كه :چون ما بدنبال هدف خاص  به نظرمن

 پس : هستيم (نزديك شدن به سوي خدا )
 -٢همانطوريكه اهداف سيستم غرب وشرق مادي است مادرنظام اسالم اهداف را معنوي قرارميدهيم.  -١

درآن سيستم يك عده  -٣راسالم نيز چنين است. درسيستم غربوشرق ضوابط وقواعدي وجود دارد مسلماً د
خاصي براي همه تصميم گيري ميكنند. درنظام اسالم هم اين چنين است با اين تفاوت كه درسيستم اسالم 

 -٤تصميم گيري ازطرف خدا وبوسيله انبياء صورت ميگيرد. درحاليكه درسيستم غربي وشرقي توسط افراد. 
ن سيستم سلب اختيارصورت ميگيرد درنظام اسالم نيز ما آزاد نيستيم درمورد سلب اختيارهمانطوركه درآ

هرگونه قرارداد را (درمسئله اقتصادي) بپذيريم. بنابراين فكر ميكنيم دليل اينكه ما نظام آنهارا مردود ميشماريم 
هت به اين است كه آنها اهداف خاص مادي را درنظر دارند درنتيجه تمامي تصميمات وقوانين و... همه درج

ثمررسيدن اهداف مادي يك عده خاص است درحاليكه دراسالم اهداف مادي نيست وقوانين براي هدايت بشر 
 بسوي اهللا وضع شده است باهمه اين تفاصيل آيا سيستم اسالم درتمركزجايي دارد يا خير؟ 

  باشد؟ ميتوان ديگري تمركزمگرچيز جز حكومت مفهوم اساساً –*برادرآل اسحق 
 . گرفت قرارخواد بحث مورد ذيل مسائل آينده درجلسه بنابراين –االسالم حسيني شيرازي * حجت 

 آيا حكومت فقط تمركزاست وخارج ازآن نيست؟  -٢آزادي مطلق دربرابر تمركزمطلق  -١
خداوند انشاءاهللا مارا حفظ كند. انگيزه هاي ما را حفظ كند. (امين ) خداوند انشاءاهللا ماراازجمع جهات 

زنفس خود حفظ كند. (امين) خداوندانشاءاهللا تعالي ما را طوري قراردهد كه انگيزه ما را درراه بندگي خودش ا
قرارگيرد وهميشه درحال بندگي باشيم. (امين) خداوند رحمتش را برما فروريزد (امين) ومارادررحمت خود 

ل دعاي حضرت ولي عصر وحضرت امام غرق وبرضعف خودتان رحم كند. خداوند انشاءاهللا تعالي همه مارا مشمو
خميني وهمه صالحين قراردهد. (امين ) جنودي از ملك رادرحفظ ايمان همه ما ماموربفرمايد دربرابر شياطين. 
(امين) انشاءاهللا سازمان ملل كه براساس كفر الحاد ميباشد متزلزل كند وبجاي آن سازماني الهي كه هم روشش 

م بگستراند. (امين) انشاءاهللا تعالي لشكر صدام متزلزل منهزم بفرمايد ولشكر الهي وهم مبناي آن برتمام عال
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اسالم را پيروز مفتخر به عنايات خودش بفرمايد (امين) انشاءاهللا تعالي هرجا كه هستيم درراه خدا حركت كنيم 

 والسالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته.   ( امين )
 
 





 
 

 ١٤جلسه: 
 درسهاي استاد حجت االسالم حسيني شيرازي 

 شوراي برنامه ريزي  ١٧/٢/٦٢جلسات مورخ 
. بهتر است قبالً پاسخ سواالت را  ) تعدادي سوال مطرح شد ١٠/٢/٦٢درجلسه قبل ( _*برادر نهاونديان 

 ه بپردازيم. دريافت داريم. سپس به ادامه بحث تنظيمي جلس
درپايان جلسه قبل ، آقاي دماوندي سوال نمودند : درسيستم تمركزي كه شما (حجت  _* برادر بهزاد 

االسالم حسيني شيرازي ) مطرح فرموديد دريافتيم تمركز اثري خاص دارد كه دنبالش حدف خاص مطرح 
هداف مادي ،براساس يك ميشود.فرضاً درسيستم هاي غرب وشرق هدف مادي است وبراي رسيدن به آن ا

ضوابط وروابط وقواعد تصميم گيري مي كنند كه نتيجه همان سلب اختيار ديگران است. به نظر من اهداف 
 اسالم نيز در همين چهار چوب قابل اجراء است. 

 بدين ترتيب كه چون ما بدنبال هدف خاص هستيم (نزديك شدن به سوي خدا )پس :
 رب و شرق مادي است ،ما در نظام اسالم اهداف را معنوي قرارميدهيم. . همانطور كه اهداف سيستم غ١
 . درسيستم غرب و شرق ضوابط وقواعدي وجوددارد. مسلماً در اسالم نيزچنين است. ٢
. درآن سيستم يك عده خاص براي همه تصميم گيري ميكنند. در نظام اسالم هم اين چنين است ،با اين ٣

تصميم گيري از طرف خدا وبوسيله انبياء صورت ميگيرد. درحاليكه درسيستم غربي تفاوت كه در سيستم اسالم 
 و شرقي توسط افراد. 

. در صورت سلب اختيار همانطوركه در آن سيستم سلب اختيار صورت ميگيرد در نظام اسالم نيزما آزاد ٤
ميكنم دليل اينكه ما نظام آنها را  نيستيم هرگونه قراردادي را (فرضاً درمسئله اقتصادي )بپذيريم. بنابراين فكر

مردود مي شماريم اين است كه آنها اهداف خاص مادي را در نظر دارند در نتيجه تماس تصميمات و قوانين در 
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جهت به ثمررسيدن اهداف مادي يك عده خاص است. با همه اين تفاصيل آيا سيستم اسالم درتمركز جايي 

 دارد يا نه؟ 
 بوسيله اگرهدف كه كنيم مالحظه بايد اول. الرحيم الرحمن اهللا بسم –رازي *حجت االسالم حسيني شي

  كيست؟ عهده به گيري اختيارتصميم يابد، مي تحقيق) تمركز( ماشين
سپس مشاهده كنيم مبناي اين تصميم گيري كدام است و انگيزه آن چيست؟ بعد از شناخت انگيزه بدانيم 

يدهد تا بتواند براساس آن انگيزه اختيارات را ازآنها سلب ويا اختيارات چه انگيزه اي را در افراد محورقرارم
 جديدي به آنها محول كند.

 (مطالبي كه شرح آن رفت جزومبنائي ازمباحث جلسه قبل بودكه عرض شد.) 
 حال اگربا توجه به مطلب آقاي دماوندي (كه فرمودند: تمركزدرراه اجراي احكام الهي. ) 

رشود در آن صورت احكام عمل شده است؟ آيا درصورت مجبوركردن شخص درانجام كار ازهمه سلب اختيا
تقربي ،(با انجام يافتن آن از روي ترس ازمن يا اميد به من ) آن تقرب حاصل ميشود؟ وياضدتمركز(ازآزادي 
مطلق)بدهند آن تقريبپديد مي آيد. پاسخ سؤال اول مشخص است وآن اينكه:در عمل تقريبي(كه 

آنراتعبدي ناميديم )اگر نيت در عمل غير بندگي خدا صحيح نيست. آيا پياده كردن اسالم بصورتي كه از "قبال
است گفته شود:ما مامور به نيت  همه بندگان خدااختيار سلب شود،با چنين هدفي (تمركز)سازگاراست؟ممكن

وجود دارد. "روف ونهي از منكرامر به مع"باطني افراد نيستيم كافي است ظاهر عمل افراد درست با شد. زيرا 
همچنين حدود وقصاص و... البته منظور نفي مطلق هماهنگي حركت نيست بلكه سيستم نفي ميشود زيرا 
هماهنگي حركت در آن سيستم (تمركز)وجود ندارد. ما نميگوئيم كه در مقاال سلب اختيار مطلق ،اختيار مطلق 

ي يابند. بنابراين جهت دار بودن با مضطرشدن به عمل وجود دارد. اما در نظام اسالم اختيارات جهت م
ميكنم  ،دومطلب جداگانه است. براي روشن شدن مطلب ابتداتوضيحاتي د خصوص تمركز و ضد تمركزعرض

سپس مسئله انسجام را مورد بحث قرار ميدهيم. پيش تر بيان شد :درتمركزغربي افراد بظاهر آزاد هستند ولي 
تصميم گيري افراد را به نفع مراكز تصميم گيري سوق مي دهد. ظاهراًدولت تصميم محدوديتهاي موجودمرتباً 
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كه موسسه تحقيقاتش قدرت كشف تكنولوژي قوي تر وقدرت اجرائي  نمي گيرد. اما كدام شركت برنده است؟ آن

ت بيشتردارد.مسلماً اين شركت نسبت به شركتهاي پائين ترپيروز است اين پيروزي ابتدا حل ضروري شرك
كوچكتر را در شركت بزرگتر در جامعه ايجاب ميكند زيرا شركت كوچكتر براي جلوگيري از ورشكستگي خود 
مجبور است در شركت بزرگتر حل گرددواين حل شدن دررتبه هاي پايين تر نيز همچنان ادامه مي يابد تا 

مطلوبيتها هم به نفع آن قدرت جايي كه دركشش پذيري تقاضا ،سطح درآمد افراد ضرورتاً موثرمي افتد. تعيين 
بزرگتر تمام ميشود. به عبارتي از زندگي يك مصرف كننده تا زندگي يك شركت ،همه به نفع قطبهاي بزرگتر 
حل ميشود. آيا شما ميپذيريد كه هر كس سرمايه بيشتري دارد از سود بيشتري هم برخوردار است؟ سرمايه 

سرمايه دار با مطلوبت مصرف يك فرد (با درآمد متوسط ) گذاري چگونه انجام ميشود؟ مطلوبت مصرف يك 
فرق دارد. مسلماً سرمايه دار طالب زندگي مرفه تري ميباشد. هيچگاه فرد سرمايه دار تمامي سرمايه خورد را 
صرف سرمايه گذاري نميكند كه همچون فرد معمولي با نياز معمولي زندگي كند ،بنابراين درصدي از تقاضاها 

ميشود كه جهت توليد را مشخص ميكند. ميگوئيد متوسط اجتماع مطلوب است در مطلوبيت سرمايه وارد بازار
دارها هم جايي دارد؟آيا براي كشف تعيين الويتهاي جديد احتياج است يا خير؟ ميگوئيد بله. ميگويم تعيين 

تمركز را ،انگيزه كسانيكه الويتهاي جديد را همان سرمايه دارها انجام ميدهند.يعني انگيزه حاكم بر مكانيزم 
قدرت مصرف باال را دارند تشكيل ميدهد آنها تعيين الويت دركشفيات ميكنند. حتي چيزهايي كه آنها به 
ذهنشان نميرسد ولي برايشان هوس انگيز است موسسه تحقيقاتي درست ميكنند چيزهاي متنوعي كه بازار 

رد توليد ميكند وهمين نوع توليدات است كه حهت خاصي هم دارد. فرضاً اتوميبلي كه خريداران خاصي دا
تكنيك جديد را ترسيم ميكند يعني نيازهايي كه براي بقاي دستگا ه تمركز وجود دارد برطرف ميكنند. 
ميگوئيد آيا ماشين جامعه نبايد حركت كند؟ ميپرسم حركت اين ماشين براساس كدام تعيين الويت است قبل 

تيارات را سلب كنيد (سيستم حركت ها را هماهنگ ميكند ) اول ببينيد به ازاي ازاينكه براي عمل هماهنگي اخ
خاصي كه هست -چه مقدارازنيروها،مجبوريد پتانسيل حركت را متوقف كنيد. مقدار قدرت هر فرد را در شرايط

وقرت  مالحظه كنيد و ببينيد امكاناتش چيست. اگر بصورت كلي جمع بندي كرديد حتماًمقداري از آن امكانات
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را مجبوردي ميانگين بگيريد و با حساب ديگري آن واحد كا ررا تعيين كنيد. ميگوئيد :آزادي دررقابت 
آزادمطرح شد وقضيه آن ختم شد ميگويم چرا ختم شد؟ (چون قوانين آن هماهنگي با رقابت آزاد نداشت ) 

رآنجا مطرح بود اين بود كه شركت شما درقراردادها اجازه تمركزداريد طبعاًميباشد پيروزشود. مسائلي كه د
ميتواند عقد الزم شود. ريا هم هست ومحدوديت نيز وجود دارد. شما با بيان اين مطلب كه : آزادي افراد موجب 
خواهد شد تخصيص منابع به نحوي صورت گيرد كه توليد رابه نقطه مطلوب برساند درحقيقت جوهرآن قوانين 

ود كه تدريجاً رقابت ها حذف شود. اول رقابت آزاد تبديل شود به رقابتهاي را از بين برديد. ضرورتش هم اين ب
بزرگتري بين شركتها بعد هم متصل شود به سازمان اعتبارات (به نام بانك) وبانك هم بعنوان سازماني كه رابطه 

زودن سود به بين اعتبارات را بدست دارد حاكميت نامربوطش را اعمال كند. بانك را بعنوان مركز مبادله واف
سپرده ها وگرفتن سود از وامها تلقي نكنيد. بلكه بعنوان رابطي كه قدرت متمركزكردن اعتبارمجموعه توليدات 
يك كشوررا در اختياردارد مالحظه كنيد. همچنين وقتي خصلت اعتباررا دررابطه با هم درواحدي ارزي يك 

ومغازه داريا دوشركت كوچك تبديل به رقابت كشور مشاهده كنيد. آنوقت متوجه ميشودي كه وقتي رقابت د
دوشركت بزرگ يا دو بانك ميشود رد حقيقت رقابت در جزئيات است نه در كليات. همچنين بوسيله شبكه 
اعتبارات ، دررشد توليدات ناخالص ملي شديداً تعيين الويت صورت ميگيرد واين تعيين الويت بدست افراد 

سيستم بوجود آورنده آن نيز صحيح نيست. ميگوئيد باين سيستم براي  خاص نه تنها اكمر خوبي نيست بلكه
ايجاد هماهنگي بين آنهاست. ميگويم مقصودتان ازايجاد هماهنگي نفع يك عده خاص ميباشد؟ ميگوئيد ازقبل 
آنها به همه خدمت خواهد شد. ميگويم خير،درسير تاريخ مرتباً آن قشر جلوتر از ديگران هستند. ممكن است 

نيزم تغيير كند ولكن آن روح حاكم بر آن وآن حاكميت وجود دارد. اگر حاميت نفي شد ودرمقابل آزادي مكا
مطلق وهرج و مرج واصطحكاك خواستها بدون هيچگونه هماهنگي بوجود آيد اين نيز نفي ميشود زيرا دراين 

شتت قوي تر پيرزواست. روش هم آن كه قوي تر است پيروز است. بنابراين چه درشكل تمركز وچه در شكل ت
درحقيقت شكل جنگ ازمنظم به نامنظم تغييريافته وگرنه محتوي يكي است. چه بايد كرد؟ بايد سيستم 

انسجام نيروها پايه ريزي شود. انسجام چيست؟ هماهنگي دركليات. هماهنگي در كليات چيست؟  براساس
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خاص تمام نشود. بلكه به نفع رشد وصورت هماهنگي در كليات يعني قوانين كه وضع ميشود به نفع يك طبقه 

گيرد.آنهم رشدي كه درتعيين الويت توليدات ،افراد خاص (چه ازطريق دستگاه سياسي آمده باشند وچه 
ازطريق دستگاه اقتصادي ) تغيير الويت ندهند. وقانون نيزوي افراد را چنان برابر هم قرار دهد تا كه در تعيين 

د كه موافق همه ودرجهت بندگي خدا وتسهيل امور به نفع همه باشد. دررشته الويت ، امري اولي قرار گير
توليدان ناخالص ملي هيچگاه كيفيت مطرح نيست. يعني نميگويند توليدات شما فرضاً بلند گو است يا گندم؟ 
بلكه هدف قدرت رشد تكنيك است. از اين ديد كيفيت مطرح ميشود. يعني ميگويند هم امسال رشد داشته 

شيد و هم سعي كنيد در سالهاي آينده نرخ رشد شما از نرخ رشد ديگران پايين تر نباشد. (دربرخورد ارزها با با
هم ) خالصه صورتي نباشد كه شما مجبورشويد كااليي را وارد كنيد ونتوانيد كااليي ديگر را صادر كنيد 

اهنگي در كليات بوسيله قانون وجود داشته وكسري پرداخت و... پديد آيد. بنابراين اگر انسجام با يه عبارتي هم
باشد وهدف قانون تسهيل وتنظيم اموربه نفع همه باشد. نتيجه ضروري بعد آن نه فقط هماهنگي دركليات 
است بلكه بهره گيري از همه امكاناتش نيز صورت خواهد گرفت يعني تسهيل وتنظيم به نفع يك طبقه خاص 

افراد به ميزاني كه از انظر استعداد هاي طبيعي ميتوانند از اين تسهيل  نباشد بلكه به نفع عموم باشد. وهمه
وتنظيم استفاده كنند از آن نيز برخوردارباشند. ابتدا تصورميشود اين كنترلي است برسرمايه وقدرت ودارائيهاي 

نترلي روي مردم. ولي اگر نسبت دارائيها را تقسيم بر مجموع دارايها ي ك ملت كنيم خواهيم ديد كه هيچ ك
عبارت ديگر فرق است بين ورشكست شدن يك تاجر يا كارخانه دار( به علت نداشتن تامين  سرمايه ها نيست. به

)با ورشكست شدن كل ملت. دريك ديد كلي به جامعه يابد رشد اقتصادي درطريق سهل ومنظم شدن فعل 
اختيار ازعيركل صورت گيرد. (چه  گونه كه سلب اقتصادي بشر در ارتباط با كل جامعه مشود باشد. نه آن

درشكل تعاوني وچه در شكل دولتي وچه در...) درپيدايش لغت يا كشف چه انجام ميگيرد؟حتي كشفهايي كه 
بصورت كار جمعي انجام ميگيرد افراد بطور جداگانه وبا قدرت تشخيص جداگانه طي يك سري آزمايشات 

موكول را در مي يابند آنچه كه انجام ميگيرد ابتدا در شعور  متعدد ومرتبط با يكديگر فرضاً خصلت تغييرات يك
وآگاهي تك تك افراد رخ ميدهد سپس اولين روابط بين اينها را كلمات تشكيل ميدهد اگر كلمات نبودند 
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قدرت حس وجود نداشت. آن تئوريسيني كه يك موسسه تحقيقاتي را برنامه ريزي كرده نميتواند اين كار را به 

انجام برساند فرض كنيم آقاي تئوريسين تئوري خود را ارائه دهد ودرجامعه عده اي بطورآزادانه به تنهايي به 
تحقيق وآزمايش درخصوص همين تئوري بپردازد ونتايج حاصله رااعالم دارند ومكرر اين كار انجام شود آيا 

اشد يك محقق يا يك دراين صورت بهترين تئوري به نتيجه نهايي نميرسد؟مالك دربهترين چيست؟ اگربن
فيلسوف يا يك تئوريسين ،خود به تنهايي كاري انجام دهد نه امكانات مادي كم به اوچنين اجازه اي ميدهد 
ونه بهره وري از آزمايشات متعدد (به دليل همان امكانات كم ) بنابراين وقتي اين درجه آزادي از تئوريسين 

ب فرمول كاسته خواهد شد. لذا اين بالي تمركزرا بايد گرفته ميشود به همان اندازه از درجه تحقيق كس
شناخت. وقتي تئوريسين تئوري خودرا ارائه كرد وهزارنفر يا بيشترهركدام قسمتي ازتئوري را مورد آزمايش 
قراردادند ونتايج حاصله را اعالم كردند ديگر تئوريسين مقيد نمي شود كه فقط تئوري خاصي را (كه به 

جامعه ارائه دهد. بلكه احتماالت مختلف را بيان ميكند. بنابراين درابداع احتماالت اوالً جهت  اوسفارش دادند) به
كه براساس قدرت اقتصايد سر كارآمده نمي تواند تعيين كننده كشفيات وتكنيك باشد.   خاص انگيزه مديريتي

يگري هم نظر دارند. ممكن است ثانياً خود تئوريسين هم نمي تواند به تنهايي تعيين كننده باشد چون افراد د
تصور كنيد كه اين امر موجب كندي كار ميشود درحاليكه دقيقاً بالعكس درجه آزادي موجب سرعت ميشود. 
چون ازتمام نيروها استفاده ميشود نه ازبخشي نيروها.امري كه منشاء هماهنگي است قوانين كلي اقتصاد است. 

ه بي قانوني حكمفرما باشد وهركس قدرتش بيشتر باشد غلبه منظورازمطالبي كه شرح آن رفت اين نيست ك
كند جنگ منظم در اقتصاد باشد وقدرتمندان مالي ضعفا را خرد كنند جنگ نا منظم باشد و... خير. منظور اين 
است كه اگر قوانين الهي را براين بندگي خدا (حداقل ) صحيح ميدانيم بايد خصلت اين قوانين در تكنولوژي 

شود. ميپرسيد تكنولوژي چه ربطي به عبادت خدا دارد؟ درجواب عرض ميكنم اين غير ممكن است  شما ظاهر
كه شما صنعت و تكنولوژي ويا رشد توليد ناخالص ملي غرب را پياده كنيد وبه دنبال آن مسائل بي حجابي 

انگيزه مصرفي مردم  پديد نيايد. شما براي فروش محصوالت غربي احتياج به تبليغات داريد بايد با تبليغات
تحريك كنيد ! بايد ازهمه چيزهايي كه موجب هيجان دراقتصاد ميشود استفاده كنيد درغيراينصورت چرخ 
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اقتصاد بسياركندتر ميچرخد درنتيجه مجبور است دراقتصادي كه سريعتر حركت ميكند اسير شود. آن چرخ 

ميكند نه با يك بعد ودوبعد. تصور نكنيد با اقتصادي كه سريعتر ميچرخد با تمام ابعاد شهواني بشر حركت 
حذف تنوع طلبي از مصرف ميتوان به تكنولوژي غرب رسيد. يا اينكه تنوع طلبي را فقط منحصر به خوراكيها 
وپوشاكيها كرد وكاري هم به مسائل جنسي نداشت و همان نرخ رشد را انتظار داشت. خير. به نسبتي كه تنوع 

ت تحريك حذف ميشود (دراقتصاد)وشما دردرجه پائين ترقرارميگيريد درنتيجه را حذف ميكند به همان نسب
شايد تصوركنيد ٠اقتصاد ميتواند شما را اسيركند! بنابراين اگر شما در آن فرمول قدم بگذاريد حل خواهيد شد 

رز خودرا كه خريد گندم ويا برنج از فالن شركت هيچ ربطي با بي حجابي ندارد. اما سوال ميكنم : كه شما ا
ازكجا تامين ميكنيد؟ قدرت پولي شما ازكجا تهيه ميشود؟ همچنين قدرت تكنيكي شما از كجا تامين ميشود؟ 
مگرپول شما جداي ازقدرتهاي شما است؟ لذا اگرتعيين مطولبيت شما را هوي وهوس تشكيل دهد. 

جامعه حاكم باشد. ديگر سيستم اگر قراراست تقوا بر "تمركز با كفر سازگار است "تمركزبهترين سيستم است. 
تمركز با آن جامعه سازگار نيست ميپرسيد دولت براي چيست؟ عرض ميكنم :دولت تصرف دركليات ميكند. 
يعني دربهبود اجراي احكام مراقبت ميكند. با پول مسلمين مصلحت مسلمين را ايجاد ميكند بودجه گذاري 

ا دررتبه الويت مصلحت قرارميدهد كه به تبع آن تكنيك ميكند در قسمتي كه بهتراحكام جاري ميشود واين ر
الزم نيزحاصل آيد. بنابراين وجود افراد متقي كه نقش كيفي جامعه را عهده دار باشند ( نسبت به سواالتي كه 
از جامعه ميكنند وپاسخهايي كه ميدهند) ضروري است ولي انگيزه آنها رد درست جواب دادن وعينيت 

طمع مادي باشد. بايد خوف وطمع الهي باشد. يعني طمع به رحمت الهي وخوف بخشيدن نبايد خوف و
ازمسخط فرض نشود وآن مكتب جاري شود. شما به ما كه ميرسيد ميگوئيد اخالق را چرا دخالت ميدهيد؟ 
ممگر آن تبليغات آمريكايي چيزي به غيرازكاركردن روي اخالق وروان جامعه ميباشد؟ آن زني كه با 

انگيزي درتبليغ يك كاال همچون پلوپز يا يخچال خودرا نمايان ميكند براي چيست؟ درزمان رژيم هزاروسوسه 
شاه هم آن تبليغات كذايي بدون منظور صورت نميگرفت حتي بي ارتباط با امور اقتصادي كشور هم نبود بي 

طر شهوت رياست ، ارتباط با مديريت هم نبود درحكومت كمونيستي هم كسانيكه آن شعارها راميدهند وبخا
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مأ لهين هم همين مطلب بايد باشد ! دراينجا  تبرزات خاصي را نشان ميدهند همين امر وجود دارد. دردستگاه 

 مطالب درسطح كليات بيان شد اگر سواالتي مطرح است برادران بيان بفرمائيد. 
كمبود يا نبود برخورد  يك به خودم عقيده به اخير جلسه چند مطالب ازمطالعه بعد –* برادر خاموشي 

كردم كه ذيالً عرض ميكنم. لطفاً اگر برداشت من اشتباه است تصحيح بفرمائيد. ما تمايل داريم با الاقل موقعيت 
اجتماعي ما اينطور اينجاب ميكند كه كليا ت بحثها يمان جهت گيري فقاهتي داشته باشد. لذاانتظارداريم 

آدرس فقاهتش هم ذكرشود. يا مستندات مذهبي آن بيان شود.  هنگاميكه مطلب اساسي ذكرميشود دركنارآن
من باب مثال نسبت به موضوع انسجام وتمركزكه ذكر شود اين صحبت ازكجا نشات گرفته نيست واين موضوع 

اشتباه را درذهن ايجاد ميكند: كه ما علي رغم هدف خود( كه دنبال روي ازفقاهت سنتي  گاهي اوقات اين
مي است ) ناخودآگاه به ذهن گرايي كشيده ميشويم. فرضاً اگر من درذهن خودم با ودستورات صريح اسال

دالئلي وشواهدي اين نوع برداشت كنم وآقاي نهاونديان درذهن خود با داليلي ديگروشواهدي جدانوع ديگري 
ته باشد. برداشت كند درحاليكه اگريكي ازاين دويا هردوويا هيچكدام رابطه صحيح ومتقن وواضح مذهبي نداش

 قاعدتًا درجلسه ما قابل رداست.بنابراين اگر مستند مذهبي درآن موارد موجود است توضيح بفرمائيد.
با توجه به مطالب اخيراستاد(حجت االسالم حسيني شيرازي) اينگونه برداشت كردم كه ما  -*برادر رسولي

ركنيم. فرضاً درمثال خريد گندم ممكن هيچگاه نميتوانيم رابطه اقتصادي سالمي با جوامع غير مسلمان برقرا
 است ظاهراً تصورشود اين خريدهيچ ارتباطي با نفوذ فرهنگي ندارد.درحاليكه دارد. 

 بحثها ترين جزوحساسي) تمركز انسجام( بحث اين كه كنم عرض قبالً –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
ند بنابراين ابتدا مطالب را مورد قبول خود قرار ميك تعيين موضوع همين را ها وزارتخانه سونوشت زيرا ميباشد

 ما لذا است سازگار كفر با تمركز:  فرموديد –ندهيد بلكه با سوال و تفكر مطلب را بشكافيد. *برادر امين 
 اين به توجه با حال. است دركليات انسجام:  فرموديد انسجام درتعريف همچنين. ميكنيم انسجام پيشنهاد
حكومتي ما نوعي از تمركز مشهود نيست؟ اگر هست چگونه اينرا توجيح ميكنيد؟ لطفاً با  درسيستم آيا مطالب
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توضيح بيشتري در اين خصوص بفرمائيد اين حكومت منسجم است يا متمركز؟ به نظر من تمركز بيشتر 

 يرد.مشهود است تا انسجام زيرا تمام راهها ورشته ها به يك جا ختم ميشود همه چيزازهمه آنجا نشأت ميگ
 نفي با تمركز نفي آيا ميشود  شمرده مردود كه ايت تمركز ؛ انسجام بحث درخصوص –* برادر آل اسحق 

 چه خالصه است؟ چگونه حكومت با آن تشكيالتي رابطه واگرداريم نداريم نحزب ما آيا است همراه تحزب
  دارد؟ وجود وتمركز تحزب بين ارتباطي

انسجام وتمركزالزم وملزوم يكديگرند يا خير، درصورت پذيرفتن تمركز ،  ، نظام يك در آيا –*برادربهزاد 
انسجام بكلي رد ميشود ويا بالعكس؟ درمثالي كه آقاي نهاونديان فرمودند (دريك جبهه جنگ تمركز فرماندهي 

ا نباشد وجوددارد). آيا لزوم ايجاد انسجام بين نيروها تمركز را بوجود نمي آورد؟ زيرا اگر انسجام بين نيروه
 تمركز كاربردي پيدا نمي كند. با همه اين تفاصيل آيا تمركز وانسجام همراه نيستند؟ 

 چيزي دادن نسبت آيا ميكنم سوال خاموشي آقاي پرسش به درپاسخ –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
  ندادن؟ نسبت با ميخواهد دليل وتعالي تبارك خداوند به

 : اگر نفي يك چيزي باشد آن نيز دليل ميخواهد  ندادن درنسبت –* برادر خاموشي 
 ايجاب نسبت -٢ نفي نسبت -١. شد ذكر فرض سه دراينجا بنابراين –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 نسبت خاموشي آقاي به را چيزي من فرضاً. ندادن نسبت -٣)  هست دادن نسبت وايجاب نفي درنسبت كه(
 دادن يك جهش قائم شده باشد؟ ن نسبت دراين است الزم آيا. نميدهم

 كه ميكند روشن را ما گيريهاي وجهت. مثمرثمراست وتمركز انسجام بحث:  كردم عرض –* برادرخاموشي 
 آن از خودرا ذهن لحاظ از واال. كنيم دنبال را هدف ميخواهيم چون. باشد اهللا احكام به اثباتش يا نفي نسبت
 . پركينم الهي وازاحكام خالي مطلب
  كرد؟ تعريف " كفر سازگاربا" را وتمركز انسجام درمورد آيا –رادر هدايت زاده * ب

 يا ميخواهد جهت ندادن نسبت آيا كردم سوال خاموشي آقاي از من –* حجت االسالم حسيني شيرازي 
 اين در كه گيرد مي انجام نفر دو بين قراردادي فرضاً!  است ديگري بحث دادن انسجام نسبت دادن نسبت
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تاي  ٢٠ماده  ٥٠ماده ميباشد خود آنها ذكر ميكنند. از اين  ٥٠رارداد تنظيمات ومصلحتهايي را كه شما مل ق

ماده ميباشد. دراينجا ميگوئيم اين شرط ربطي به اين معامله مضاربه ندارد.چرا؟چون  ٥٠آن ،شرايط حاكم بر
شرط نبود عقد مضاربه باطل  ٢٠ين شرط معامله نيست. حال اگر يكي از ا ٢٠اين شرط عام است وبودن اين 

وتبديل به عقد ديگري ميشود. اگر عقد دوم نبود آن نيز منحل وتبديل به قرارداد ديگري ميشود مانند قرداد 
فضولي. درآخر اگرفاقد شرايط عقد باشد باطل است. آيا ميتوانيم به شرط صحت ، يك شرط (بدون اينكه 

ات عامي كه انجام ميدهيم درحقيقت شرط مشروعيت قانوني راوضع حجتي برقرارشود ) اضافه كنيم؟ درتنظيم
ميكنيم يعني تخلف از آن تخلف قانوني ميدانيم. حال مبناي آن چيست؟ تمام مطالب بحث سيستم وموضوع 
شناسي اين بود كه ببينيم آيا فقه حاكم است يا خير حاكم نيست؟ با چه حجتي ما يك شرط را به شرايط 

نتيجه تمامي اين مطالب اين بود كه مالحظه كنيم آن الگويي كه باعث كم وزياد كردن  صحت اضافه كرديم؟
شرطي ميشود آيا الگوي الهي است؟ مبناي آن فقه سنتي است يا خير؟پس درقسمت اول(درقضيه تمركزونفي 

اراست؟ آن) ميگوئيم دليل شما در كم كردن اختيار افراد مختار وسپردن آن به شخص ديگربرچه مبناي استو
اما دراثبات ،اين طرف بيان داشته :تنظيمات كلي شرع حاكم باشد بركيفيت تنظيمات مردم(حتي تكنيك). اين 
درست مثل اين است كه سوال كنيم دليل اينكه فقه درست است چيست؟ ! دراينجا همانطوركه قبالً قول به 

يا محتاطه اين خود عين فتوا است. غير علم نفي شد وگفته شد عمل عامي بايد تقليدي باشد يا مجتهد و
فتواهايي داريم داريم عامي كه همه تكاليف را دربرميگيرد. شما ميگوئيد چيزي را نمي شود نسبت داد.عمل 
بايد اينطوري باشد و... ميگويم اين عمل است يا عمل نيست؟ شما ميگوئيد پس من درقراردادي كه با شريك 

شرط از رساله بيان شده؟ قراردادهاي اجتماعي هم همينطور است.  ٥٠يا شرط به امضاء ميرسانيم آ ٥٠خود با 
شرط درخصوص بيسكويت سازي امضاء كنم وچه جامعه براي تنظيم امورش  ٥٠چه من با شريكم قراردادي با 

قرارداد بنويسد هردويكي است. عرض ميكنم : قرارداد جزيي شما تغابع مسير قراردادهاي كلي است. 
ي كلي وتنظيمات كلي شما تابع جريان احكام نباشد ، بلكه ايجاد حقي براي فردي وغير ازما انزل اگرقراردادهها
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اهللا باشد. آن قرارداد جزيي شما هم تبعيت از آن ميكند. مسئله حكم با موضوع اختالف دارد. يعني تصويب 

 قانون غيراز متصدي است مگر اينكه متصدي موضوعيت داشته باشد. 
 آيا چنين موضوعي داريم؟  -حق* برادرآل اس

 )اجمعين عليهم اهللا صوات( طاهرين وائمه اكرم نبي مبارك وجود. بله –*حجت االسالم حسيني شيرازي 
  فقيه؟ وولي –*برادر خاموشي 

 موضوعيت شخص است منصب درخصوص فقيه ولي خصوصيات خير –*حجت االسالم حسيني شيرازي 
ي كه واجد اين خصوصيات شده است داراي مقام واليت است. (وآن شخص گفت ميتوان درحقيقت. ندارد

خصوصيت منصب است ) ولي حضرت علي (ع) شخصاًموضوعيت دارد. شما نمي توانيد صد يا هزار يا يك 
ميليون خصوصيت را ذكر كيند وبگوئيد هركس اين يك ميليون خصوصيت را كسب كرد اوهمچون حضرت 

بالفصل رسول اهللا(ص) است وكالمش درهمه اعصار برهمه مجتدين حجيت  علي (ع) امام اول مسلمين خليفه
دارد. خير. شيخ مفيد وشيخ الطايفه وديگران هرقدرهم عظيم باشند وقتي به نظريات فتواي آنها برخورد ميكنيم 

آنها عمل كنيم. بله درموضوع استنباط بخود حق ميدهد برابرنظر شيخ الطايفه   محال است مثل حديث به
تنباط كند ولي برابر نظر معصوم به خود حق نميدهد. زيرا آنرا استنباط نميداند. درحول معصوم استنباطي اس

 نيست. 
 لذا ميداند حق ونه ندارد حق نه –* برادر خاموشي. فرمائيد حق ندارد. * حجت االسالم حسيني شيرازي 

ت. اساس دراينجا اين است كه آيا تشخيص نيس قائل را حق اين كس هيچ براي بلكه خود براي به الطايفه شيخ
موضوعات براساس مبناي شرق وغرب باشد يا خير؟ ضمناً از نظر قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز چنين 

يعني قانون تابع پياده كردن همان ». لزوم وانحصار تشريع به حضرت حق تعالي «مسئله اي باين شده 
است تشريع بد ست غير خدا واقع شود (حتي بدست نبي اكرم  اختيارات است. كالً معناي شرع چيست؟محال

 (ص)حتي نبي اكرم مشرع شرع نيست بلكه مبلغ رسالت رب است. اين انحصار تشريع چيست؟ 
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 اختيار درحاليكه. كرديد تكيه اختيار مسئله به)  شيرازي حسيني االسالم حجت( شما –*برادر نهاونديان 

رمانهاي مختلف نيست. چطور شما همين بحث را در پرواز انسان مطرح در محدودوثابت شده چيزتعريف يك
نمي كنيد؟ زيرا امكان طبيعي چنين چيزي براي انسان وجود ندارد. (جبر طبيعت ). حال اگر اين امكان را هم 
(درحالتي كه فرد با فرديت خودش زندگي ميكرده اين امكان را نداشته است ) هم ذكر كند. يعني آن ذهن 

كز اجتماعي كه امكان چنين اختراعي را فراهم ساخت دستور استفاده از چنين وسيله اي را هم ميدهد. متمر
چطور درحيطه جبر طبيعي ، صحبتي از پايمال شدن اختيار نبود؟ زيرا اختياري وجود نداشت دربسياري از 

وردهاي تمدن هم اختياري دستاوردهاي تمدن هم اختياري نبود؟ زيرا اختياري وجودنداشت دربسياري از دستا
نبود. بلكه تمدن با يك سازمان خاصي اينرا حاصل كرده ودستور استفاده آنرا هم ميدهد. اين از مقوله سلب 
اختيار(كه شرع اينرا جايز نميداند) نيست. اجمال مطلب اينكه : چرا مرزبين اختياري كه ميگوئيم درشرع نبايد 

ني دارد. وقتي تمدن يك سري امكانات جديد ايجاد ميكند ،معني سلب شود درزمان رسول اكرم (ص) يكي مع
ديگري پيدا ميند وهنگاميكه برداشت هاي مختلف ازاختيار (كه يك سرليبراليسم است سك سو اختيار جنگي 
ژان راك روسواست) صورت ميگيرد ، معني ديگري ميابد؟ بنابراين اگر فقط به خود كلمه اختيار بسنده كنيم 

يم كه همين اختيار همچون ميداني است كه ميتوان در آن فوتبال بازي كرد. لذا بفرمائيد فقه در كتوجه ميشو
 مسئله اختيار چه سخني دارد؟ 

 براي را بروشو يك. است بشر ،بروشورحيات طبيعت از استفاده بروشو –*حجت االسالم حسيني شيرازي 
بشريا دستورالعمل رابطه بشربا طبيعت به نحو عام  زندگي دستورالعمل بعنوان ، بگيريد نظر در بشر زندگي

ودستورالعمل رابطه بشر با طبيعت به نحو خاص. حال درروابط با يكديگر بايد مالحظه كنيد كه وقتي استفاده 
خاصي ازطبيعت رباطه انسانها را با هم تحت الشعاع قرار ميدهد مطلوب شما است يا اينكه بالعكس. خالصه 

استفاده خاص ازطبيعت را اساس قرار دهيم (ميدانيد كه استفاده هاي مختلفي از طبيعت كدام هدف است آيا 
استفاده يي كه براساس محورقراردادن  -٢همين استفاده ايي است كه مالحظه ميكنيد  -١صورت ميگيرد. 

است كه هيچ  اين "ال بشرط"رابطه انسانها ميباشد. دراستفاده بطورعام شما البشرط هستيد يا بشرط ال؟ معني 
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شرطي ندارم ، هرطورشد.دراينجا سوال ميكنم پس از طبيعت چه ميخواهيد؟ ميگويد لذت بيشتر ! مي 

كه غير از حاكميت  اين است "به شرط ال"حاضر هستي روابط انساني را تابع قراردهي؟ ميگويد بله. معني  گويم
ست وهم دين داري. ميپرسم لذت دنيا را بابع حق تعالي ،برمن حاكميتي نباشد ميگويد در اينجا هم لذت دنيا ا

دين داري ميداني يا هم عرض با آن؟(هم عرض يعني دربرخورد ها،دين وطبيعت قدرت نفي وتعديل يكديگررا 
داشته باشند ) ميگويد : حكم شرع را نفي نمي كنيم بلكه با يك مجموعه سازي آنرا سازگار با طبيعت ميكنيم ! 

ا شويم وشرع يك چيزدرحاشيه بدانيم. اين بددردي است واينكه قوانين بي حجابي اگر يك پارچه تسليم دني
ونفي شرب خمر را از شرع وقوانين ريارا از علم گرفته با هم تلفيق كنيم نيزاشتباه است. بنابراين بايد برخورد 

يا محدود ميشود  شما با طبيعت تابع بروشورانساني شما باشد همچنين اختياراتي كه دررابطه با طبيعت آزاد
 بايد برمبناي جريان احكام الهي قرار گيرد. 

 قرار محدوده آن در بتواند ديگران با مناسبات در انساني فعل كه آنچه ميفرمائيد بنابراين –* برادرنهاونديان 
 . است اختيار همانا گيرد

(نسبت به جبر طبيعت )  شما اختيار تعيين در كه است اختيار آن. بله–*حجت االسالم حسيني شيرازي 
حاكم است. پيشرف درتكنيك وجود دارد ولي آن بروشوري كه شما ميخواهيد درست كنيد وآنرا در علوم 
تجربي مطرح ميكنيد ،من درانگيزه مالحظه ميكنم نهايت دردستگاهي كه بوجود آورنده آن بوده مطرح ميكنيم 

آن صورت شما نمي گوئيد اختيارتان در رابطه با اگر آن دستگاه بر اساس احكام باشد مورد قبول است. در
 اختياردراسالم كه است اين ميكنم برداشت شما مطالب از كه آنچه –انسانها تغيير كرده است. *برادرخاموشي 

. نيست مالكيت شامل اين ولي است آزاد وبالحد اختياربالشرط اسالمي درجمهوري اما.است محدودومشروط
وط ومحدود در اسالم بود در مورد مالكيت خود اسالم حد تعيين ميكرد. ما از آنطرف مشر اختيار اگر درحاليكه

 اختيار را آزاد كرديم واز اينطرف برروي مالكيت قيد گذاشتيم واين خودمشكالتي را در جامعه ايجاد كرد.
 موجود ونظام سيستم آيا: فرمودند سوالي طي امين آقاي–*حجت االسالم حسيني شيرازي 

يست؟(درحاليكه شما تمركزرا با كفر سازگار دانستيد. )درجواب عرض ميكنم اساساً ازاول انقالب ،انقالبي تمركزن
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برعليه كسانيكه خط مشي نظام را پي ريزي كرده بودند شروع وتدريجاً هم ادامه دارد تا بكلي آن نظام عوض 

وي دقيق فقهي ،اجراي قوانين نظام شود. پس به دليل ممنوعيت هرج و مرج وتا تنفيذ ولي فقيه واجراي الگ
موجود الزم است. وقتي امام ميفرمايند : بايد قوانين غيرشرعي از بين برود مگر كشور قوانين ندارد؟ بنابراين با 

 رهبري امام وفقه سنتي تدريجاً قوانين الهي جايگزين آن قوانين طاغوتي خواهد شد. 
ري اسالمي است اينكه همه راهها به واليت فقيه ختم جمهو اساسي قانون همين منظورمن–*برادرامين 

 ميشود آيا اين خود عين تمركز نيست؟ 
 داده اذن او به وتعالي تبارك خداوند كه آنچه غيراز چيزي فقيه مگرولي –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

شرع شرع هستم. م من بگويد نميتواند كه ضرورت غير در ولي ،قطعاً ضرورت درموقع كند؟ اعمال ميتواند
 اساساًكلمه فقيه چرا بعد ازواليت گفته ميشود؟ 

 . ميكند بيان را وحديث وفقه قران احكام ولي اينكه براي –*برادرامين 
 دررساله ذكرشده وحديث وفقه درقران اختيارات كه همانطور بنابراين –*حجت االسالم حسيني شيرازي 

 .ميكند واوجاري آمده هم ولي
 سوال فقيه ولي از بايد نهايتاً ميشود انجام درمملكت كه كارهايي براي ميكنيم مشاهده ما آالن–*برادرامين 

 . شود
 آگاهي افراد از بسياري چون است انقالب درحال مملكت چون–* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 . شود انجام كاري چنين بايد بهرحال.ندارند
 هركاري هنگاميكه طبعاً –ست؟ *حجت السالم حسيني شيرازي ا كارموقتي اين ميفرمائيد –*برادرامين 

 عقد يا دارد؟ شرط چند معامله صحت فرضاً كه كند نمي سوال فقيه ازولي ديگركسي استوارشد خودش برپايه
 فقيه ولي با) امور متعدي( او كه فرقي نهايت. رساله به ميكند ارجاع فقيه ولي دراينجا دارد شرط چند نكاح
ست كه بودجه اي كه دراختياردارد درراه اجراي احكام مصرف ميكند مسلم است آنكه متصدي ا اين دارد

 امورنيست چنين امكاني ندارد. پس درنهايت احكام خدا جاري خواهد شد. 
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 شده مطرح سواالت ابتدادرخصوص آينده درجلسه بفرمائيد اجازه اگر تشكرازحضورتات با –*برادرنهاونديان 

 ريم. سپس درمورد انسجام مطالب مورد بحث قرار گيرد.دا دريافت پاسخي
)  امين. (دهد قرار خود واليت راتحت ما همه تعالي انشاءاهللا خداوند –* حجت االسالم حسيني شيرازي 

 ولي معصوم رشيد نائب خدامتگزار مارا همه)  امين. (دهد قرار السالم عليه معصومين واليت تحت مارا همه
ام خميني ) قراردهد (امين) براي امام هيچ مشكلي پيدا نشود مگر اينكه حلش را خدا ام حضرت(امر متصدي
او فهمانده باشد (امين ) كلمه اسالم برتمامي سخنان ياوه اي كه دردنياست پيروز است اين پيروزي  قبالً به

را درهمه جوانب وهمه راظاهركند خداوند تبارك وتعالي. (امين) لشكر اسالم را خداوند پيروزگرداند ولشكر كفر
مرزها انشاء اهللا نابود كند. (امين)اميدواريم انشاءاهللا تعالي خداوند وحشت را برقلوب مستكبرين مسلط كند 
وسازمان بين المللي را مشتت كند وازبين ببرد آن كلمه كفررا وبجاي آن كلمه حق را ونظام حق را پايدار كند. 

رنفس شيطان ووسوسه هاي كه پيرامون ما هست محفوظ بدارد. (امين) (امين)خداوند انشاءاهللا همه مارا ازش
 والسالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته 





 
 

 ١٥جلسه: 
 درسهاي استاد حجت االسالم حسيني شيرازي 

 ) شوراي برنامه ريزي. ٢٤/٢/٦٢جلسه مورخ (
ظم جلسه : گرچه طي سه جلسه قبل مطالب درخصوص انسجام تمركز مورد بحث قرار گرفت اما به لحاظ نا

اهميت فوق العاده موضوع، اين جلسه نيزازحضور استاد درهمين مقوله استفاده نموده بعد ازدريافت پاسخ 
يم تا كامالً (با نفي ) به ادامه بحث پيرامون انسجام تمركز ميپرداز١٧/٢/٦٢سواالت مطرح شده جلسه قبل(

 تمركز) پذيرفتن انسجام با بحث مطالب وبيان داليل صورت بگيرد.
الزم به تذكراست كه جلسه قبل ضمن پاسخ به سوال يكي ازبرادران اين سوال مطرح شدكه :آيا انتصاب يك 

آن اختياررا امري دليل ميخواهد يا عدم انتصاب آن؟البته ميتوان سوال را اينگونه نيزمطرح كردكه خود 
باكدامين دليل انتصاب ميدهيم؟ زيرا اگرمدعي بخواهد اين مطلب رامستدل كند ميتواند ادعا كند كه اصالًذات 
التزام به دين با چنين اختياراتي معرض است اينكه ما اختياررااصل قراردهيم وبراي انتصاب سلب آن دليل 

طورمشخص گفته باشند اختيارداريم والغير. لذا بخواهيم درست نيست ما بنده هستيم پس مواردي را كه ب
 استدالل متوجه شخصي ميشود كه ازاختياراستفاده ميكند. 

حجت االسالم حسيني شيرازي : بسم اهللا الرحمن الرحيم. درجلسه قبل نتيجه گرفتيم كه مشروعيت 
 راينكه فقه كدام است. استداالل مبتني برمشروعيت خود فقه است يعني الزم نيست دليلي اقامه شود مبني ب

وقتي بيان شد اختيارهمان اختياراتي است كه فقه داده. درجهت نفي اش به صورت سلب اختيارسوالي طرح 
 شد. دراين جلسه نيزبصورت حجاب سوال ميشود : اين اختياربا چه مالكي است؟

يك ريشه كلي بيان  دراين خصوص ابتدا دوقسمت مقدماتي يكي از افراد مشهور فقها ومعظم فقها وسپس
 خواهد شد. 
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معظم فقها اعم ازاصوليون ،شبهات وچوبيه را تكليف آورندانسته اند بلكه شبهات تحريميه مورد اختالف 
بعضي ازاخباريون واصوليون بوده است. يعني تكليف آورنبودن شبهه اينكه چه چيزي برمن واجب است. مورد 

اختالف است. اصوليون معتقدند حرمت هم دليل ميخواهد اما اختالف نيست. بلكه درشبهه درحرمت است كه 
بعضي ازاخباريون مي گويند خير، درشبه تحريميه توقف مباح است. ولي هيچ يك ازاين دودرمسئله اي كه نه 
شبه وجوب است ونه شبه تحريم بلكه دراصل تكليف است اختالف ندارند. يعني هيچكدام نگفته اند اختيار 

 محدود شود. 
اساً سكوت درموقع بيان آيا خودش مجوز نيست؟ اگرسكوت شد يعين وجي جلو آنرا نگرفت مجازات اس

برنمي دارد (يعني اصل بودن اباحه) همانگونه كه مي گوئيد اصل است برائت. يعني درباب قضا ميگوئيد اصل 
بيرون آمدند  براين است كه مردم جرمي مرتكب نشده اند. اينطورنيست كه وقتي صبح مردم ازخانه ها

درآنصورت آزادشان كنيد. بلكه اينرا محال ميدانيدوچنين چيزي براي جامعه امتناع دارد لذا عين همين مطلب 
 دراينكه ميگوئيد وجود اختياردليل ميخواهد واقع ميشود. 

گاهي است كه نسبت به دين بي اعتناء ميشويم ودرمورد چيزهائي كه منع شده تحقيق نميكنيم وگاهي 
قيق ميكنيم ودستورات را مي يبايم. دراين صورت بقيه آنرا منع ميكنيم. زيرا بي اختياري نسبت به بقيه به وتح

نيست كه بعد آن حركت را درمدار  "سكون"معنا منع اختياراست واين سازگاربا تكليف نيست. يعني اصل 
 است سپس كيفيت آنرا معين ميكنيم.  "حركت"تعيين شده بدانيم بلكه اصل 

چرا اصل حركت است؟ زيرا شما حركت را ازحيات نيم توانيد جدا كنيد. مشاهده ميكنيد كه بوسيله احكام 
كيفيت حركت معين ميشود. دراينصورت مشخص ميشود كه تكليف به ميزاني است كه بيان رسيده است. 

ا به عده ديگري نسبت به مأوراي بيان تكليف نمي تواند باشد. عالوه براين شما قصد داريد اختياري ب
 واگذاركنيد وازعده ديگري سلب كنيد ميگوئيد سلب اختياريك امرطبيعي است. 

 فراموش نكنيم كه شما درمقابل آن به افرادي اختيارميدهيد. چرا اين سلب اختيار شامل آنها نمي شود؟ 
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سيده باشد شما افرادي كه تحت يك حكومت هستند ميگوئيد حركت نكنيد مگراينكه اذن آن ازجايي ر

ميگويم درريشه مطلب ،عالم عالم تكليف است (هم براي رئيس وهم براي مرئوس) نكند عالم تكليف براي 
مرئوس هست اما براي رئيس نيست؟ چرا به مرئوس كه ميرسيد ميگوئيد اختيارت دليل مي خواهد ولي همين 

وجود دارد. حتي اگربرفرض تنازل  دليل را ازرئيس نمي خواهيد؟ بنابراين درجوهراستدالل ،نقص خود مطلب
 هم بگوئيم اختيارنيست مگردرحدودي كه ميخواهند تصميم گيري كنند آن مطلب جاري است. 

 يكي ازحضار: دربحث حكومت ، اختيارراميگوئيم خود شرع داده است. 
 ل شويد. حجت االسالم حسيني شيرازي : اگرخود شرع اختياررا داد ديگراحتياج نيست به اين دليل متوس

يكي ازحضار: اگرما قائل باشيم براين نحوه حيطه بندي كه محرماتي وواجباتي داريم (كه تكليف هم برآنها 
 آمده ) مشاهده ميكنيم كه دراين ميان حيطه وسيعي داريم ازمباحات.

م بتوانم اگراين چنين بود كه دراموراقتصادي واجتماعي زمينه بسيارگسترده اي بود واينكه من باختيارخود
عمل كنم ،خوب من درهمين حيطه (مباحات ) قول ميدهم نه به اين طرف كشيده شود ونه به آن طرف. ( 
دقيقاً محرمات وواجبات رارعايت كنم.) اما من دراين ميان يك نظام اقتصادي واجتماعي بسيارعالي ميسازم كه 

... اگر شما به من اجازه داديد چنين حيطه ديگر شما نتوانيداشكال بگيريد كه ايا اين درشرع هست يا نيست و
اي داشته باشم (براي اختيار) من درهمين نظام(مباحات) با قرارداد اجتماعي دقيقاً همه رضايت هاراجلب 

 ميكنم. 
 من هست درنظام اختيار چون كه برسد ذهن به است ممكن شبهه اين –حجت االسالم حسيني شيرازي 

اعي ازديگران سلب اختيار ميكنم. جامعه هم اختياردارد اينرابپذيرد وبعد اجتم قرارداد تنظيم يك با هم
ازپذيرفتن هم نظام درست ميشود : دراينجا اين سوال مطرح است كه نظامي كه با اختياردرست كرديد به چه 

 منظوراست؟ 
 ج :براي مصالح ومنافعي كه براي خودم تشخيص ميدهم.

 س : معياردرمصلحت چيست؟ 
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صد داريد اينرا ربط دهيد به آنجايي كه اين نحوه مصلحت راهم بايد شارع قراردهد دراينصورت شارع ج: اگرق

 ازهمان ابتدا ميگفت ياواجب است يا حرام. 
 س: درموضوع معرف نفع چيست؟ آيا حكم كلي درعالم نداريم؟ 

اسائي كنيم بلكه روي مصداقها ج: ما چنان روانشناسي بصورت گسترده نداريم كه دقيقاً همه انگيزه ها را شن
 تجلي ميكند.

 س: روانشناسي نداريد ، ولي منفعت را كه دنبال ميكند.
 ج: بله منفعتي راكه تشخيص دهيم وبرآن نيزحكم تكليفي نيايد.

 س: اين تشخيص منفعت برروي چه مبناي است؟ 
اما بعضي چيزها راتشخيص ميدهيم.  ج: اين سوال شما ازمقوله روانشناسي است كه ما هنوزبه آن علم نداريم

فرضاً وقتي مشاهده ميكنيم اتومبيل درجامعه افزايش يافته فكرميكنيم اگرچراغ راهنما برسرهرچهارراه 
قراردهيم به نفع همه مردم جامعه ميباشد. لذا با اين اختياريك سلب اختيارازخودمان انجام ميدهيم واين هيچ 

 ايرادي ندارد.
 ه معنااست؟س: كلمه نفع به چ

 ج: آنچه كه عقول اين جمع تشخيص ونسبت به آن رغبت نشان دهد.
 س: آيا بايد مالحظه كنيم كه اين عقل درمبنا باعث نفي شرع نشود؟ 

ج: بله ،شارع آن چيزيهايي را كه رغبت داشته خودش بيان داشته وفرموده واجب است. حال درآنجا كه 
ه درآنجا آزاد هستم وآنجا كه رغبت نشان داده مي فهم برمن واجب مخالفتي نشان نداده متوجه ميشويم ك

 است. پس دراينجا حيطه اي است كه براي من مسلم است منع شارع وجود ندارد.
 س: وقتي شارع چيزي رامنع وچيزي را امرميكند آيا جزئيات آن نيزمورد توجه است يا خير؟

درطريق حرام نباشد (درخريد وفروش جنس همديگررافريب  فرضاًشارع امركرده است كه رابطه انسانها با هم
ندهند) آيا من ميتوانم نظامي ازفريب اما پيچيده ايجاد كنم وبا ايجاد يك مجموعه آن چيزي را كه شارع منع 
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كرده است محقق كنم؟ فرضاً شارع ربارا رد كرده است. دراينجا با توجه به كل مجموعه ربا موجه جلوه ميكند 

 مجموعه ربا را رد ميكند. حال چه بايدكرد؟  اما اجزاء
 ج: اگرآن چيزرا شارع تصريح كرده باشد وشما طبق برداشت خودتان عمل نكرده باشيد درست است. 

حجت االسالم حسيني شيرازي : بنابراين نتيجه گرفتيم بايد مجموعه برعليه احكام نباشد واين ضرورت 
دراحكام اسالمي ، مجموعه داراي حكم خاصي است ،احكامي كه براي عمل به فقه است. يكي ازحضار: اصوالً 

 خود نتيجه اش برآن مجموعه جاري ميشود.  اجزاء مجموعه جاري ميشود خود به
 حكم داراي ميتواند اعمال مجموعه آيا كه جاست همين سوال اتفاقاً –حجت االسالم حسيني شيرازي 

  نباشد؟
هدم اسالم شد اما اجزاء آن موجب هدم اسالم نشد دراينصورت ميشود  فرضاً اگرمجموعه اعمال شما موجب

مجموعه حكم نداشته باشد؟ جوابش اين است كه اوالً اگردركل مجموعه خطرهدم باشد وشما خوف نسبت به 
ضربه زدن به اسالم راپيدا كنيد (نه يقين ) صرف خوف تكليف آوراست ومقابله با آن واجب ميشود. ثانياً نظام 

ي جزمجموعه نيست. البته ممكن است براي جزئيات مجموعه اي كه آحاد متكلفين ايجاد ميكنند تكليفي چيز
 نباشد زيرا مصلحت ومفسده آحاد متكلفين تابع مصلحت ومفسده كل نظام ميباشد. 

 فرضاً اگر درتخصيص بودجه ، الويت رابه كشت وزراعت گندم دادم ، خود به خود براي شما مرقوم به صرفه
 نيست كه درشهرخانه نسازيد واجازه دهيد. زيرا مستاجري ديگروجود ندارد.

بنابراين مجموعه سازي آحاد افراد تابع مجموعه سازي نظام كلي است فراموشنكنيم كه درنظام كلي 
 مجموعه سازي نمي تواند بطرف ترك احكام اسالم گام بردارد.

 چيز واجب وگاهي حرام شود ويك كارحرام گاهي واجب.يكي ازحضار: ميدانيد مه دراسالم ممكن است يك 
شما درحيطه مباح ، فرض رابردائم بودن مباح قرارداديد درحاليكه به محض ورود به مباح ، وقتي منتج 

 نتيجه اي ميشود يابصورت واجب درمي آيد يا بصورت مستحب ويا حرام ويا مكروه. 



٢٧٢  ······························································································································································  
) مشاهده كرديد كه وقتي وقت براي اقامه نمازتنگ  ١٠ درآن مثال (رجوع شود به جزوه جلسه يك ، صفحه

 است وشخصي درحال غرق شدن است نجات غريق واجب ميشود نه اقامه نماز.
 نمازداراي شروطي است كه با قيد آنها نمازواجب ميشود. هرگاه آن شروط عوض شد نمازحرام ميشود. 

فرضاً اگردوامربرمن واجب شد ويكي ازآن . شود نمي نمازحرام البته –حجت االسالم حسيني شيرازي 
نجات غريق) چون انجام هردوعمل دريك لحظه امكان ندارد يكي برديگري منجز ميشود  -٢نماز -١دومنجز(

 وآن نجات غريق است. 
سوال اينجاست كه دردوحالت ذيل آيا عقاب الهي يكي است يا فرق ميكند. جواب اينكه طبق فتواي مراجع 

 شديدتراست زيرا نه تنها غريق رانجات نداده بلكه نمازهم نخوانده است. درحالت اول عقاب
 شخص غريق را نجات ندهد وبجاي اقامه نمازاستراحت كند.  -١
 شخص غريق را نجات ندهد ودرحاليكه غريق درحال غرق شدن است اومشغول نمازباشد.  -٢

مشروب الكلي برهمه (درحالت طبيعي )حرام اما مطلبي كه شرح آن برخالف مسئله ثانوي است.ميدانيد كه 
است. حال اگرشخص مريض شد( مرض حالت طبيعي بشرنيست) وراه عالج هم منحصر به آشاميدن مشروب 

ج رامنحصربه آشاميدن مشروب شد دراينجا مشروب واجب ميشود. (البته نيمتوان عمدًامريض شد وراه عال
 )كرد.

ست كه مبناي آن هم مبنا با جريان كل احكام باشد. لذا اساس خالصه مطلب اينكه :مجموعه اي حالل ا
نظام مالحظه جزئيات نيست بلكه مالحظه كل احكام است. به عبارتي مجموعه سازي نظام بايد طوري قرارگيرد 
 كه مردم دراطاعت ازخدا به تمام طريقي كه حالل است آزاد باشند وانجام دادن فعل حرام برايشان مشكل باشد. 

ازحضار: دربحث وگفتگوهاي ما سعي ميشود مبناي شرعيمان راطبق ادله معمول درمكتبهاي مختلف  يكي
اثبات كنيم. ضمن اينكه براي سرپوش گذاشتن روي بحث هم ازشرع مدد ميگيريم. درحاليكه آياتي ازقرآن به 

 زم است. ما نشان ميدهد كه مبناي اقتصاد اسالم كالً غيرازمبناي اقتصاد كاپيتاليسم وكموني
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اگر درتجارت وتوليد و... با توجه به تمام جوانب امر(ازلحاظ سيستم اقتصادي دنيا )تمامي معادالت اقتصادي 

 "ومن عرض عن ذكري فأن له معيشه ضنكا "من صحيح باشد قاعدتاً بايد جواب مثبت باشد درحاليكه آيه 
ازنظرمعيشت زندگي درتنگنا قرارخواهيد گرفت.  ميفرمايد اگرازذكروياد خدا دوري كنيد با وجود درآمد زياد ،

(وهركس تقوا  "ويرزقه من حيث اليحتسب "ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا "آيه متقابل آيه باال ميفرمايد :
 پيشه كند خداوند براي اوراه خروجي ميگشايد وازجايي كه خود گمان نمي برد به اوروزي ميدهد. ) 

ق ضوابطي است كه ازغرب وشرق گرفته ايم درصورتيكه قرآن ميفرمايد منأسفانه سيستم كشاورزي ما طب
اگراين چنين كنيد بركات خداوند اززمين وآسمان برشما جاري ميشود نهرها جاري خواهد شد. چشمه سارها 

 پديد خواهد آمدو...
 .خالصه تلفيق اينها (احكام الهي با سيستم شرق وغرب ) با هم مارا به بن بست خواهد كشاند

فرضاً درمنطقه كم آب ، نمازودعاي باران وجود دارد. درمنطق قرآن ميفرمايد : درهمان مناطق كشت كن. 
ودعا كن خداوند باران خواهد فرستاد. يا مسئله بركات ،اصالً درمنطق اقتصاد معمولي وجود ندارد. اما دراسالم 

هايت اگربحث اقتصاد وراحتي زندگي است ما معتقديم هركس درراه خدا كاركند درآمدش با بركت ميشود. درن
 ميكند.  بدانيد كه اين ضوابط با آن ضوابط فرق

يكي از حضار: من ازسخنان شما اينگونه برداشت كردم كه اگر ما احكام را پياده كنيم وتقوا پيشه كنيم 
امرخداست روزي  ،ديگر درمسائل اقتصادي واجتماعي نيازبه برنامه ريزي هاي آنچناني نداريم اصوالً متكفل

وبركت را اوميدهد ما فقط بايد به وظيفه خود عمل كنيم. خالصه لزومي به برنامه ريزي درامور اقتصادي 
واجتماعي نيست! درحاليكه پيش تردربحث انسجام وتمركزاستاد فرمودند : ما برنامه ريزي احتياج داريم اما 

 مبتني برفقه. 
كه آيا ازصراحت قرآن حكم را بدست  اينجا اين سوال مطرح استدر البته –حجت االسالم حسيني شيرازي 

 مي آوريد يا با توجه حكم فقيه؟ 
 ج: عقيده ما براين است كه فقيه ازقرآن وسنت حكم راكسب ميكند. 
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 فتواي طبق يا كنيم عمل بايد قرآن آيه طبق آيا عمل حكم درمقام –حجت االسالم حسيني شيرازي 

  رساله؟
 رساله. مگردرجائي كه تضاد صريح با آيه صريح قرآن وجودداشته باشد.  ج: طبق فتواي

 است وسنت ازقرآن فقه زيرا گرفت كمك فقه بوسيله ازقرآن بايد البته –حجت االسالم حسيني شيرازي 
 ادامه. گيرد ونظرانجام تأمل دارد، ونظرالزم تامل كه درموضوعاتي وبايد است ازامورموضوعي هم ازمطالب بعضي

 بحث رابه جلسه بعد موكول ميكنيم. 
خداوند ما را موفق بداردتا همه درخدمت اسالم باشيم (امين ) خداوند انشاءاهللا تعالي كلمه حق رادرتمام 
جهان بگستراند. (امين ) كلمه باطل رامتشتت كند.(امين )خداوند حضوروليعصر(عج) رامحفوظ ازجميع بليات 

دانشاءاهللا تعالي والي رشيد ايشان (امام خميني ) رامويد بدارد به تأئيدات عرضي وسماوي بدارد(امين ) خداون
خاص ازطرف خودش بوسيله وليعصر (عج) كه انشاءاهللا هيچ مشكلي براي ايشان پيش نيايد مگرآنكه حل آنرا 

لشكر كفر را قبالً مالحظه كرده باشد (امين ) خداوند انشاءاهللا تعالي لشكر اسالم را برهمه جوانب پيروز كند و
منهزم ونابود كند. (امين ) خداوند همه مارا وهمه عالقمندان به اسالم را درهركجا كه هستند موفق 

 بدارددرانجام وظيفه آنها (امين ) 
 والسالم عليكم ورحمه اهللا و بركاته 



 
 

 ١٦جلسه: 
 هاي استاد حجت االسالم حسيني شيرازي درس

 شوراي برنامه ريزي  ١٤/٣/٦٢جلسه مورخ 
جلسه قبل ،تمركز و انسجام موردبحث قرارگرفت اما ٤الي٣ناظم جلسه :بسم اهللا الرحمن الرحيم. گرچه طي 

محتاج  به لحاظ اهميت فوق العاده اين مبحث به نظر ميرسد مسائلي پيرامون تمركز وانسجام مطرح است كه
بررسي مجدد است. لذاازحضور استاد استفاده نموده با ترسيمي از شيوه انسجام (كه براي دستيابي بدان نيز 

 تالش داريم )ميخواهيم دورهگذرااز تمركز ورسيدن به انسجام نيز مطرح و موردبررسي قرارگيرد. 
عين ايجاد اختيار،شاخصه اي  در هماهنگي -١. الرحيم الرحين اهللا بسم –حجت االسالم حسيني شيرازي 

است كه انسجام رااز بقيه روشها جدا و متمايز ميسازد. گرچه تمركز يز از هما هنگي بر خوردار است اما در ازاي 
 سلب اختيار!

موافق اختيار عام بودن جر يان توليد و تكنولوژي ، شاخصه بعدي است كه انسجام ار آن بر خوردار وتمر  -٢
 است.  كز از آن بي بهره

 الزمه دستيابي به دو شاخصه باال ،تجزيه كمي واتحاد كيفي امور است. 
براي روشن شدن تجربه كمي واتحاد كيفي بايد ابتداء يك فرض را درنظر بگيريم سپس تمام جوانب آن 

مقام ثبوت فرض ،اعم ازنقصها ،صحتها ، ناسازگاريها وهنجارها و... را مالحظه كنيم تا از حالت فرضيه خيالي به 
عقالني تكامل يابد. مقامي كه تمامي زوايد آن حذف ونواقص آن برطرف شده است فرضيه اي كه خالي ازخيال 
ومطابق واقعيت كشته (فرق است بين مقام تصوري كه ابتداء صرف تخيل است وبعد ازارتقاء به فرض علمي 

 تبديل ميشود. ) 
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ابتدا ازكمترين گمان وتصورشروع كرد تا درنهايت به كشف  نتيجه اينكه براي محقق نمودن انسجام هم بايد

 قانون وتحقق عملي ختم شود. 
 بدين منظورقبالً مفروضات ذيل رامرور ميكنيم سپس به بررسي نتايج حاصله ميپردازيم. 

فرض كنيد ميان افراد يك جامعه كه هريك داراي اختيارنيزهستند ميخواهيم انسجام پديد آيد به دليل  -١
رخورداري افراد ازاختيارانگيزه آنان محكوم اختيارشان ميباشد نه اينكه خود واختيارشان محكوم انگيزه شان ب

 باشد. 
فرض كنيد اكثريت افرادي كه درجامعه انسجام را انتخاب كرده اند به مقصود خود يعني رسيدن به  -٢

كيفي نيز رسيده باشند. پس انگيزه واحد پرستش خدا دست يافته باشند وپي آن به قوانين خاص 
برخوردارازانگيزه وقوانين واحدي هستند كه مطابق منطق واحدي پي ريزي شده است وهنگام عمل مستقل هم 
،آنان (درسيستم سياسي ) ،به يك عده قليلي كه تصرفات كيفي دربرنامه جامعه گنجانده اند اعتقاد دارند. يعني 

نها تبعيت كرد.چرا كه مديريت صالحي است. اگراطالعاتي توسط آن نسبت به مديريت جامعه معتقدند بايد ازآ
 افراد قليل منتشريا جمعبندي ميشود بدان ارزش قائلند.

كارخودرا اطالع دهد.  نهايت هركسي وظيفه اش ايجاب ميكرده كه دربخش خود كارش را انجام وگزارش
ن است كه باعث حركتشان ميشود. ماوراي كاراينها گرچه ازطريق خبرهماهنگ ميشود ولي انگيزه واعتقادشا

نشراطالعات اينها حاكم هم آمارگرفته موضع كل كشوررادربرابرجهان ميسنجد وتوسط نشريه هاي خبري خاص 
، اطالعاتي براي فالن قشرآموزشي وفرهنگي ميفرستد ودرپي آن هم نشريايت كه ازمحتواي كلي برخورداراست 

 دسته بندي اخباررانيزدراختيارمردم قرار ميدهد. براي عام درنظرميگيرد.ازآن سوروش 
 حال اگراينها اعتقاد واحد ومنطق واحد درادراكات نظري وعملي داشته باشند آيا عملشان هماهنگ نيست؟ 

وميدانيد كه هماهنگي ميانشان بوسيله فشارقانون صورت نگرفته است بلكه توسط مالحظه منطق است. نه 
ميشود. آيا دراين روش احتمال هماهنگي ضعيف يا خيالي است؟ يا اينكه  ضرورت عيني كه ازآن صحبت

احتمال ازبين رفتن اختياروجوددارد؟ درچه صورت احتمال ازبين رفتن اختياروجوددارد؟بدين صورت كه وقتي 
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 يك منطق راپذيرفتيم والزمه منطقي آن منطق را هم پذيرفتم يا اينكه روابط اجتماعي ازمن سلب اختياركرده

 است؟ كداميك؟
با كمي دقت نظرمالحظه ميكنيم كه مديريت سياسي شخصاً سياست گذاري نميكند بلكه مردم را درجريان 

 احتياجات قرارميدهد. خمسي هم كه توسط مردم ميگيرد درهمين تصرفات كيفي قرارميدهد.
وبه معناي ايجاد منافع  به معناي مراقبت درروابط اسالمي ميان مردم؟ ؟ "سياست كلي درجامعه  "نتيجه :

 براي يك قشر،خير.
ضرورت تمركز: كتمان اموري درجامعه ميباشد وضرورت انسجام : دراختيارقرار گرفتن امورتوسط مردم. لذا 
حاكم بوسيله عدولي كه درسراسر كشور اسالمي پراكنده هستند ونقش تكيه گاه عمومي را ايفا ميكنند 

رخاص حكومت نميكند بلكه حكومت ،حكومت قانون است. (درقبالً دربحث ،حكومتش برقرارميماند دراينجا قش
تمركزاشاره شد كه حكومت قانون درتمركز تابع منافع عده خاصي است ) درحكومت منسجم فرضاً اگرقرارشد 

 ١٠٠٠هزارنفري ايجاد كنيم بلكه  ١٠نفربه توليد زيرسيگاري مشغول شوند ، الزم نيست يك واحد  ١٠٠٠٠
 فري (بدون ارتباط ولي هماهنگ با هم ) ايجاد ميكنيم. ن ١٠واحد 

مطالبي كه بصورت فرض شرح آن رفت تصويري اجمالي ازحكومت انسجام يافته بود. طبعاً نكاتي بصورت 
 مجهول باقي است كه با پرستش وپاسخ روشن خواهد شد. 

ون مدينه فاضله. ولكن دراين پرسش : تصويري كه شما ازجامعه منسجم ترسيم نموديد بسيارزيبا بود همچ
 ميان ضمانت اجرايي درهدايت مردم به سمت كمال بدست فراموشي سپرده شده است. 

اوالً با گذري برتاريخ مشاهده ميكنيم كه زمان قاجار، ضمانت اجرائي درقوانين حقوقي گمركي را غضب خدا 
اگرما مطابق احتياجات وامكانات خود ،تنظيم ورسول قرارداده بودند كه امروز قابل توجيه منطقي نيست. ثانياً 

اموررا به مردم واگذار كنيم ، چه تضميني وجود دارد كه جامعه به يك سمت مشخصي (فرضاً جامعه صنعتي 
 پيشرفته ) كشيده شود؟ 
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درمورد قسمت (اوالً) شايد آنرا نپذيريد درآن صورت بايد توسط يك قوه قوي قضايي محدوديت هاي 

 ه ايجاد كنيد كه خطايي صورت نگيرد.شديدي درجامع
حجت االسالم حسيني شيرازي : ما هم ازقبل پيروزي انقالب برهمين تصور اشتباه بوديم. اما بعد ازپيروزي 
انقالب دريافتيم كه درفراخواندن افراد به جبهه جنگ كسي رامجبوربه اين امر نمي كنند كه درآنصورت افراد 

مجبور شود محدوديت هايي  ازرفتن به سربازي امتناع ورزند ودرنهايت حكومتمشمول هم خودرا مخفي سازند و
 ازقبيل ممنوعيت ازدواج وشغل و... براي افراد مشمول قائل شود. 

مشاهده كرديد كه وقتي امام خميني رفتن به جبهه را واجب كفايي اعالم ميكنند همه طالبند حتي افراد 
مينطور برا جبران خسارت جنگي باالجبار ازمردم ماليات اخذ نمي كنند معلول شيفته رفتن به جبهه ميشوند. ه

 بلكه مردم چندين برابر آن را بطور دلخواه ميپردازند.
اين تخيالت ماست كه فكر مي كنيم فطرت مردم همچون فطرت انسان منطقي اي است كه دراقتصاد غرب 

طماع به ذات توصيف ميكند ولي آيا واقعاً انسان  معرفي ميشود. درزمينه انسان شناسي ، فلسفه غرب انسان را
چنين است؟ آيا اين قضاوت درمورد چنين موجودي (انسان ) صحيح است؟ چه انگيزه اي تمامي آن 

 امورمربوطه به نظام وظيفه سابق رافرو مي ريزد؟
منشآ تحقق  اين نكته الزم به تذكراست كه حكومتها درارزاي اعتماد است كه پايداري مي مانند جزميت

 حديث است. يعني اگرقدرت تصميم جزميت را ازتشر حذف كنيد فعل وحركت وديگرمحقق نمي شود. 
مالحظه كرديد كه جزميت واعتقاد عمومي دررژيم پهلوي به هم خورد درنتيجه تمام افسران ارتش شما 

 متزلزل شدند وهمين امرموجب شد كه شاه ازادامه سلطه خود برمردم عاجزماند. 
آيا پيدايش روح اعتقاد فقط منتج اعتماد به ماده است؟ اگر فقط مبتني براعتقاد به ماده باشد ومسئله اختيار 
اصالً مطرح نباشد درآن صورت طبق بيان شما مدينه فاضله اي خيالي پيش نيست ولي اگر مطلب عوض شد ، 

 ظام چيست؟ آنوقت سوال ميكنم: ضمانت : ضمانت اجراي رفتن مردم به جبهه دراين ن
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بله مردم ازرژيم شاه ناراضي بود ند. آنها طالب آزادي بودند. ولي چرا به طرف امام خميني كشده شدند؟ ! 
چرا به طرف ديگر احزاب وملي گرايان جلب نشدند؟ آنها تصور ميكردند كه تشرطالب آزادي وشهوت و... 

ردم جستجو ميكردند وديديد كه كسانيكه براين ميباشد وپيروزي خودواحزاب خود رازراه تامين اين اموربراي م
 موضوعات تكيه داشتند دراشتباه بودند وكنار رفتند.

بني صدرهم خيال ميكرد روح عمومي حاكم برجامعه چيزي نيست جزاوري برخاسته ازتمايالت مادي 
 وهمين امر باعث شد كه اومنفور واقع شد. 

گاني به رابط ماده اعتقاد كنيد بدانيد كه اعتقاد عومي مردم اگر شما بعنوان مديران ومسئوالن وزارت بازر
 ازشما سلب ميشود چرا كه مبتني برآن اعتقاد شما را مدير قرارنداده اند.

شما روش جمعبندي اطالعات وخود اطالعات رادراختيارآنان  زماني اعتقاد مردم برشما افزايش مي يابد كه
 مهم باشيد ومنافع خودتان علتي براي زيرپا نهادن اين امور نشود.  قراردهيد وشخصاًنسبت به اين امور عامل

چرا مردم نسبت به روحانيت اعتماد داشتند؟ چون مشاهده ميكردند كه دربعضي مواقع دين مانع منافع 
شخصي آنان است ولي آنها مي پزيرند. شما نيز بعنوان مسئول نشان دهيد كه وقتي دين مانعي براي منافع 

ايجاد ميكند آنرا مي پزيريد گرچه ممكن است ازاختيارات شما كاسته شود اما درعوض نسبت به  شخصي شما
 كوچكترين عملكرد شما مردم اعتقاد نشان ميدهند. 

(زمان انقالب) براي مبارزه تمركزي وجود نداشت كه رژيم شاه بد  ١٣٥٧پرسش : مشاهده كرديم كه سال 
ود كه ازايران رهبريت انقالب را عهده داربود. آيا پيروزي انقالب بواسطه آن جا پربه بزند تنها امام خميني ب

انسجام بود يا تمركز؟ وبعد ازانقالب مالحظه ميكنيم كه درمسائل كلي امام شخصاً اتخاذ تصميم ميكنند اينرا 
 چگونه توجيه ميكنيد؟

عتمادي كه به مردم دارند با وا ميدهد انجام امام كه كاري بين است فرق –حجت االسالم حسيني شيرازي 
اطاعتي كه مستخدم شما ازشما ميكند. مستخدم شما بواسطه ترس ازشما كارانجام ميدهد درحاليكه نسبت به 
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امام مردم شوق دراطاعت دارند مستخدم شما با اميد مادي كه نسبت به شما دارد كارميكند ولي پيروان امام 

 اسالم هستند. خادم امام وامام هم خادم مردم وهردوخادم
پيش تردرتعريف تمركزبيان شد كه تصميم گيري توسط ما فوق صورت ميگيرد اگر تخلفي توسط ما فوق 
صورت گرفت كسي قدرت بازجويي از آنها را ندارد اگرچه آزادي وجود دارد ولي روابط خاص تكنولوژي واداره 

ئي عمل ميكند وميدانيد كه درآن روابط وحزب ايجاد ميكند فردي كه وارد دستگاه شد مطابق روابط امريكا
تعيين موضع تكنيك توسط يك عده خاص صورت ميگيرد. درحاليكه درانسجام حاكميت قانون برمافوق ومادون 

 اعمال ميشود ودرتمركز همين مالكيت توسط مافوق برمادون تحصيل ميشود.
ه جامعه اسالمي وحكومت اسالمي پرسش : قبالً درمباحث وسرپرستي به اين مطلب برخورد كرديم كه الزم

 تعيين موضع توسط ولي امرميباشد وديگران موظف به اطاعت هستند. 
 اگرقرار باشد اين تعيين موضع تك تك صورت بگيرد پس اطاعت ازواليت كجاست؟ 

خصوصاً درمسائل اجتماعي ، سياسي واقتصادي طوري حلقه ها به يكديگرپيوسته هستند كه كريزوكزيري 
 يست كه ولي امرتعيين موضع نمايد وجامعه ازاوتبعيت كند. ازآن ن

فعالً درمورد مكانيزم عمل بحث نميكنيم. بحث تعيين موضع است به نظرميرسد مقلد وجامعه معتقد به 
واليت مالحظه ميكنيد كه ولي امر با جمعبندي همه مالحظات چه موضعي اتخاذ ميكند تا اوپيروي كند. (البته 

است يا مستخدم بحث بسيار مهمي است كه درجلسات آينده بدان ميپردازيم ) يعني تعيين  اينكه او پيرو
موضع ازسوي مقلد صورت نگرفته تنها تعيين موضع اومقلد بودن است واين درحالي است كه شما ميفرمائيد 

 ندارد؟ مقلد بايد شيوه جمعبندي اطالعات وتعيين موضع را دارا باشد.آيا دراين دومطلب تناقضي وجود
 وگاهي نمائيم مي شخصي مموضع تعيين بخشها همه براي گاهي –حجت االسالم حسيني شيرازي 

  پذيراست؟ صورت اساس براين عمومي هدايت آيا. است وجودداردوعلني جمعبندي وروش اطالعات
لكه به آنها اركان اعتمادي وجود دارد كه همچون اهل خبره نيستند كه شما بخواهيد ازآنها تقليد كنيد. ب

 اعتماد داريد. كنترل عمومي نسبت به قانون امري نيست كه قابل ترديد باشد. 
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موضوع شناسهاي مورد اعتماد مردم كه موضوع مردم كه موضوع شناسي آنها درروش با شخصي كه هدايت 

رخبرميرسد كه جامعه را بعهده دارد مشترك بوده ازاطالعاتي نيز برخوردارند (همچون علماي شهرستانها) واگ
فالن چيزكم وواجب است عده اي درتهيه آن بكوشند اين خبردراختيار مردم قرار دارد. نه اينكه عموم مردم 
متخصص باشند مثل كاري كه درمسائل عبادي انجام ميدهيد. يعني همه مردم هماهنگ هنگام ظهر نماز 

 ن بعيد ميرسد؟بخوانند چرا وقتي اين هماهنگي درامورديگر واقع ميشود به نظرما
درامريكا چون تبليغات موافق روابط خاص حاكم برجامعه ميباشد موثر مي افتد ودراينجا وقتي ميبينيد 

 گاهي تبليغات اثري ندارد بدين دليل است كه روابط آن تبليغات راازبين ميبرد.
ي براي من ايجاد كرده فرضاً هنگام ظهر تبليغات مذهبي من را واداربه نمازخواندن ميكند درحاليكه ضرورت

 اند كه نماز خواندن مشكل ميشود. 
بنابراين اگرروابط با تبليغات يك هدف را دنبال كنند يعني تعيين موضع با جهان بيني منطبق باشد انسجام 
پديد خواهد آمد لذا همانطور كه درامورمذهبي هماهنگي وجوددارد اموراقتصادي نيز قابليت تحقق انسجام 

 راداراست. 
ديديم وقتي انگيزه ها يگانه ميشود به هماهنگي درعمل مي انجامد اما  "رفتن به جبهه ها"پرسش : درمثال 

 درمرحله عمل جنگيدن ميتوان افراد را آزاد رها كرد كه هركس بدلخواه خود بجنگد؟
راد سپاه درصدراسالم درجنگ اسالم وكفركه پيامبر (ص) نيزحضور داشت مشاهده ميكنيم دريك مورد كه اف

 اسالمنحصر ميشود با اين تفاصيل لطفاً مرز را مشخص كنيد؟ 
 .كفار با مسلمين رابطه وگاهي يكديگراست با مسلمين رابطه گاهي –حجت االسالم حسيني شيرازي 

درجايي كه رابطه مسلمين با يكديگراست هرچه مبادله اطالعات صورت گيرد مضر نيست اما آن جايي كه 
ا كفار است ميتوان اطالعات داد يا خير؟يعني اطالعات جنگ همچون اطالعات داخلي رابطه مسلمين ب

كشوراست؟ عالوه برآن اگرازمردم خلع يد مطلق نموديم تا چه حد اين خلع يد را ادامه دهيم؟ چه ضمانتي 
 براي پياده شدن قوانين وجوددارد؟
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را براساس ثروت يا تخصص ويا. .. طبقه  خصوصاً تمركز ايجاب ميكند كه ضابطه اي ايجاد كنيد كه مردم

 بندي كنيد. 
آيا وقتي اسالم پديد آمد چنين چيزي را محقق كرد؟ درحكومت پيامبر(ص) برده اي همچون بالل با ابوبكر 

 كه اورا خريداري كرددريك سطح قرار ميگيرند وازيك حيثيت سياسي برخوردارند.
 وجودداشت.  نظام انسجام بطور بسياردرخشان درصدر اسالم

يكي ازحضار: همانگونه كه فرا راه انسجام وتمركز بيان فرموديد درانسجام حكومت قانون دركل جامعه (اعم 
 ازحاكم ومحكوم ) حكمفرماست. 

ازلحاظ تشريح قانون را فقط شارع مقدس اسالم بيان داشته است لذا حكومت وعمال حكومتي هيچ وظيفه 
هداري ونگهباني آن ندارند. خود قانون درتمامي شئون وظايفي را تعيين كرده اي غيرازتبين قانون واجرا ونگ
 است. (اعم ازفردي واجتماعي )

فرضاً ضرورتهاي اجتماعي گاهي واجب كفائي است وگاهي واجب عيني پس نقيصه اي كه درجامه ما مشهود 
 است عدم اجراي قوانين الهي است وازآن خطرناك تردخالت دراحكام اهللا. 

بجاي اينكه صراحتاً وبي هيچ پيرايه خود را درطبق اخالق درمقابل قانون قرار دهيم طبق برداشت خود 
قانون راردبرهه اي اززمان ونسبت به يك مورد تبديل وتغييري ميدهيم كه گرفتاري دقيقاً ازهمين جا هم آغاز 

 ميشود. 
دعوايي رخ داد طرفين متخاصم بايد نزد اگر فرضاً الوسيله تحرير برحسب –حجت االسالم حسيني شيرازي 

يك نحو سوال كند. البته ممكن است ابتداء به نظر  حاكم بروند وحاكم هم بايد هردورا بايك ديد نگاه وازهردوبه
اين نحوه بازجويي مورد پسندنباشد (اينكه قاضي ازمحكوم سوال كند آيا اين كيف راغصب كرديد؟ واودرجواب 

 كند آيا شاهدي براين مدعا خودداريد؟ اونيز بگويد : خير.) بگويد خير.وازحاكم سوال
حال اگرهمين دعوا رانزد بازجو ارجاع كنيم بازجو ازمحكوم ميپرسد اين كيف را چه وقت خريداري كردي؟ 
ازكجا خريدي؟ چه مقدارپول دادي؟ براي چه چيزي خريدي؟ ازكجا پول تهيه كردي؟چه روزي وباچه كسي 



 ····························································································  ٢٨٣ 
يد؟ و... خالصه آنقدراورامورد سوال قرارميدهد تاآخربراو مشخص شود كه آيا اين كيف براي خريد كيف رفت

 غصبي است يا مال خود اوست. 
 فرض ميكنيم درروش دوم (بازجو) حقيقت كشف شود ودرروش اول حقيقت پوشيده بماند.

ممكن است  درنگرش به جزئيات امر، حق با شماست. (زيرا درروش دوم حقيقت كشف ميشود درحاليكه
درروش اول حقيقت پوشيده بماند) اما درنگرش به كليات امرچون شما سيستم بازجويي وپرونده سازي 
راپذيرفتيد لذا ميتوان درازاي پرداخت رشوه به بازجو درنهايت قاضي را راضي به عوض كرد ن مطالب پرونده 

يد كه شما با ابزار حكومت ومديريت كرد كه درآنصورت حق محكوم وباطل حاكم ميشود. بنابراين مطمئن باش
 ديگران (غرب يا شرق) نميتوانيد قوانين الهي را اجراء كنيد. 

پوشيده نماند كه طبق بيان امام خميني تازه نسيمي ازاسالم ظاهرشده است لذا بايد با كوشش بيشترسعي 
  كنيم مسائل اسالمي را هرچه بيشتر وعميق تر بشناسيم وبه مورد اجراء گذاريم.

يكي ازحضار: براي تحقق وعينيت بخشيدن احكام الهي كداميك ازابواب فكري بايد قوي تروجلوتر ازهمه 
 كاركند تازمينه ساز اجراي احكام اهللا باشد؟ 

درسنت رسول اهللا هم درزمان رسول اهللا وهم زمان حكومت حضرت علي (ع) چه بابي ازهمه محكتربودكه 
 قهي وشرع مقدس اسالم باشد؟استوانه ونگهبان بابهاي ديگر ف

سال بعد ازانقالب اسالمي ايران عنايتي به اين مسائل پايه شده ويا نتيجه اي حاصل شده  ٤آيادرطول مدت 
 است؟ به عبارتي چه بابي ازاحكام اهللا واقعاً بايد نگهبان انقالبمان باشد تابتوان بقيه احكام را جاري كرد؟

سوال مبحث مهمي را به خود اختصاص ميدهد كه انشاءاهللا بعدازاتمام  اين –حجت االسالم حسيني شيرازي 
 بررسي انسجام وتمركز بدان نيز خواهيم پرداخت. 

پرسش : ميدانيم كه دراسالم اكثر موارد حكومتي منجمله تشخيص وظايف حيطه اختيارات و.. ارجاع شده 
درعناوين ثانوي (كه توسط ولي به مصلحت مسلمين. همچنين تشخيص عناوين ثانوي وتشخيص مصلحت 

 صورت ميگيرد)
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بنابراين صرف اينكه بگوئيم درتمركز ،حاكميت مافوق برمادون ودرانسجام حاكميت قانون برمافوق ومادون 
وجود دارد اين دورازواقعيت به نظر ميرسد زيرا درخود قانون بحث مصلحت به ميان آمده است گاهي وقسمتي 

 له شده است. ازقانون به مصلحت سنجي احا
رابعنوان وچه تمايز قبول كرديم. اما اگردرهمين احكام اهللا  "اجراي احكام اهللا برمافوق ومادون "ما ضرورت 

 دوباره صحبتي ازتشخيص توسط شخصي به ميان آمد نسبت به آن چه اقدامي انجام دهيم؟ 
اداره اجتماعي به تنها عقل آنچه ازمطالب استاد مورد استفاده ما قرار گرفت اين بود كه درسيستم 

كنارگذاشته نمي شود بلكه به كاملترين شكل آن هم بكارگرفته ميشود منتها براساس اصول موضوعه حكم اهللا 
عقل عمل ميكند. همچنين تشخيص مصلحت وجود دارد اما براساساحكام اهللا بايد شخصي را بعنوان ولي (كه 

 تشخيص دهد.ديگران درآن مقام نيستند)انتخاب كنيم كه او
 مسلمين مصلحت يا است شخصي منظورمصلحت آيا مصلحت درتشخيص –حجت االسالم حسيني شيرازي 

 قرارگرفته ازاسالم تبعيت درآن آيا است نظر مورد مسلمين واگرمصلحت نظراست؟ مورد اسالم مصلحت ويا
 است؟ موجود خاصي خيرمصلحت يا است

ركزنيزچنين است؟ درتمركزطبق يك مكانيزم خاص مديريتي دراسالم شخص تعيين موضع ميكند. آيا درتم
 تشخيص مصلحت صورت ميگيرد. 

 پرسش: آيا با آن منطقي كه شما ميفرمائيد همه ما ميتوانيم مصلحت سنجي نمائيم؟ 
 ميتوانيم ما همه آيا ولي دهيم انجام كاررا اين توانيم نمي ما همه. خير –حجت االسالم حسيني شيرازي 

نحراف نظام متوجه آن انحراف شويم؟ اگرانحراف به نفع طبقه خاصي صورت گرفت آيا آنرا انحراف ا درصورت
 ميشماريد يا خير؟

پاسخ : بله اين ازنظرما انحراف است. ولي بحث ما درمورد نظام بود كه شما آنرا به مسئله نهضت تغيير داديد. 
يستم مديريت است. دراين مورد نفي مديريت درحقيقت اصالح كننده س "امربه معروف ونهي ازمنكر"بحث 

 صورت ميگيرد بلكه اگرخطايي صورت پذيرفت ازآن دسته خلع يد ميكند ومديريت ديگري قرارميدهد.
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بحث ما پيرامون خود مديريت است. البته امكان وقوع نهاضت درهمه سيستم ها نيست زيرا آنها سركوب 

 . ميكنند وما معتقديم سيستم ما خود مصحح است
فرض كنيد شخصي مديريت جايي را بعهده گرفته است وقتي ميپرسيد من چگونه مديريت كنم اين جواب 
سوال اونيست كه بگوئيد : اگرمديريت خوبي نداشته باشي بركنارت ميكنم چراكه اوقصد دارد مديريت خوبي 

 داشته باشد اما نميداند چگونه خود مديريت مطرح ومورد سوال است. 
وقتي درزمان حكومت علي (ع) جنگي اتفاق مي افتاد يا حضرت علي براي  -الم حسيني شيرازيحجت االس

 صحبت كردن ،سران عشايروقبايل خود را دعوت مينمود يا كليه مردم را درمسجد فرا ميخواند؟
 پاسخ : همه مردم را دعوت ميكرد.

امي توصيف ميكنيد؟ رابطه اي كه نحونظ راچه ايشان حكومت دراينصورت –حجت االسالم حسيني شيرازي 
 افراد است كه ازافراد سلب اختيارميكند يا به آنها اختيار ميدهد؟

يكي ازحضار: درتصميم گيري ودعوت مردم براي جنگيدن هيچ كس با حضرت علي (ع) مشاركت نداشت. 
 علي با آنان چه كرد؟  اما وقتي مردم براي جنگيدن حاضرشدند امام 

رابعنوان (فرمانده) نصب كردند هرچه او (فرمانده ) ميگويد بايداطاعت كنيد همچنين  غيرازاينكه شخصي
 (حضرت رسول (ص) فرمودند : ازاميرخود اطاعت كنيد اگرچه غالم سياه باشد) "سلسله مراتب "پذيرفتن اصل 

. يعني باشد داشته وجود سرپرست ديگربايد كشورهاي با كشور درمواجه –حجت االسالم حسيني شيرازي 
 امورخارجي شما بايد زيرنظرسرپرست صورت گيرد اما درامورداخلي سرپرست شما بايد تحت نظرخودتان باشد. 

 يكي ازحضار: پس درامورتجارت تمركزوجوددارد؟
 ايران كفربرتكنولوژي سلسله شما گاهي. دارد وجود اجرايي دوشيوه اما. بله –حجت االسالم حسيني شيراز 

كفربراسالم مالحظه ميكنيد. يعني هجوم تكنولوژي غرب را هجوم كفرميدانيد وگاهي  سلطه معني به را
خيرنسبت بدان بي تفاوت هستيد.فقط ازدولت ميخواهيد كه تكنولوژي را ازغرب واردكند كه درآنصورت خداي 

 ناخواسته دولت هم ممكن است خودكانال تسلط كفاربرمسلمين شود. 
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به سير مسئوليت هاي يك شركت يا يك نظام مشاهده ميكنيم درابتداء يكي ازحضار: با نگاهي اجمالي

تصميم گيري فردي ياگروهي انجام ميگيرد سپس طي يك سلسله آئيننامه ودستورالعمل انسجامي حاصل 
 ميشود كه به دليل تعدد مراكزتصميم گيري به تمركزختم ميشود. تاريخ نيز همين را نشان ميدهد.

ما فوق حاكم برمادون است ودرموردانسجام فرموديد : حاكميت قاون برهردواعمال  درموردتمركزفرموديد :
ميشود. همچنين فرموديد : درمقابل كفاريك نوع سرپرستي با فرماندهي واحد( ازنظرتصميم گيري واخذ 

به سياست ها) الزم است. با اينحال آيا امكان دارد دربعضي امورنظام منسجم تمركزهم وجود داشته باشد.؟ 
 عبارتديگر همانطوركه دربرنامه هاي داخليكشور ايران باديگركشورها دارد ازروش متمركزسود چيست؟ 

شما فرموديد : درجبهه جنگ هيچگونه فشاري ازسوي دولت ايران اعمال نميشود بلكه آن شوروعشق به 
ذشتگي انجام ميدهند. ولي شهادت وايمان قوي آنها ست كه به جبهه ميروند وهمه گونه ايثاروفداكاري وازخودگ

به موازات اين ، ما قانون سربازي هم داريم (كه تقريباًدوسال پيش هم درمجلس تصويب شد ) وكم وبيش 
متأثير ازهمان قوانين سابق است (ازنظرمدت خدمت). حال اگر مسئله دفاع مطرح است اين يك تكليف شرعي 

 ق سربازهم جمع آوري كرد.ازآن طري است وهيچ احتياجي به چنين قانونگذاري كه
يكي ازحضار: درآن مثال كه حضرت علي (ع) بعنوان حاكم دستورجنگ صادر نمودند وما آنرا تصميم گيري 
بصورت متمركزپنداشتيم درحقيقت آن تصميم حقي است كه قانون به يشان داده است نه حقي كه حاكم 

دوموردرا مالحظه كنيد كه درانسجام حاكميت جداي ازقانون براي خود كسب كدره باشد لذا فرقي بين اين 
قانون مطرح است ،اعم ازاينكه حاكميت قانون به موجب خود قانون تفويض شده باشد به ملت يا درمقابل آن 

 تفويص شده باشد به حاكم ، وتبعيت مردم ازحاكم هم طبق قانون است. 
نون معين ميكند چگونگي ايجاد آن قا را درتمزكزرابطه ميگوئيم اگر –حجت االسالم حسيني شيرازي 

نيزمطرح است. قبالً دانستيم كه قانون درتمركز،نسبت به تعيين موضع كه بدست عده خاصي صورت ميگيرد 
 ،درجهت منافع همان عده خاصي ختم ميشود ولي درانسجام قانون درجهت منافع عموم است. )

 له ازمراحل تمركزنيست؟ سوال نموديد: درنگاه به سيرتاريخ آيا انسجام خوديك مرح



 ····························································································  ٢٨٧ 
درجواب ميگويم بله. تا وقتي بشرتبعيت ازهواوهوس را انتخاب كند همينطور است ولي هرگاه بخواهد 

 انتخاب نكند اينطوري نيست. 
بحث ما درموردرابطه منطقي مكانيزم مديريت بود اينكه اگرمردم مسلمان هم هستند آياضرورت دارد 

 رت وسلب اختياربرآنها حاكم باشد؟ يا خيرساختاراين جامه نمي كند؟مكانيزم مديريت بصورت سلب قد
دردرون است كه اگر تخلف واقع شود بايد قدرت پيشگيري وجود داشت باشد. سخن اين است كه هم 

 مسلمين بتوانند ازانحراف قانون پيشگيري كنند وهم حاكم مجري وحامي قانون باشد.
: اگرحاكم ازعدالت خارج شد چه كنيم؟ مسلماً تبعيت ازاوديگرالزم  بله عدالت هم ضابطه اي است ميگوئيد

نمي باشد. عدالت انضباط عملي است. هم حاكم انضباط تا تعيين موضوع هم پيش ميرود؟ آيا عدولي 
 درشهرستانها هستند كه آگاه باشند وتأكيد كنند ومورد اعتماد باشند؟

توحيد را انتخاب نكردند چه ميشود؟ مطالبي كه بيان شد بحث اساسي درمكانيزم بود نه اينكه اگر مردم 
درصورتي بود كه مردم اسالم راانتخاب كنند. درآنصورت است كه سوال ميشود مكانيزم مديريت جامعه چگونه 

 است؟البته اين سواالت انشاءاهللا درجلسه آينده مورد بحث وبررسي بيشتر قرارخواهد گرفت. 
بركاتهوالسالم عليكم ورحمه اهللا و  





 
 

 ١٧جلسه: 
 ٦٢/  ٣/  ٢١تاريخ جلسه: 

 موضوع جلسه: درسهاي حجت االسالم حسيني
 ٨٦/  ٧/  ٧تاريخ تايپ:  پياده كننده: سيد مهدي ناطقي ٠٩٩٧ـ  ٠٦٤٠ـ  ٠٠٥٣كد نوار: 

را در خدمت حاج آقاي حسيني هستيم, به اميد  ماه شعبان  ) بسم اهللا الرحمن الرحيم، آخرين جلسة١س
اينكه در ماه رمضان بركات بيشتري از خدمتشان ببريم. بحث انسجام را امروز ان شاء اهللا بايد به صورت نهايي، 
چون وقت زيادي گذاشته شده اما چندين جلسه است شايد پنج, شش جلسه است كه داريم در آن بحث تمتع 

قبل يك حرفي را از مسئلة انسجام فرمودند و نحوة مديريت منسجم،   جلسة كنيم. و انسجام صحبت مي
سؤاالتي آخر جلسه مطرح شده, بود اگر برادرمان آقاي بهراد سؤاالت را تدوين كردند مطرح كنند كه از خدمت 

ع داريم, استاد استفاده كنيم. من يك تقاضا هم دارم, اينكه بعد از پاسخ به سؤاالت براي ما كه يك كمي اطال
شود  اي را طرح كنيم كه روي آن خيلي خوب انگشت گذاشته شود. اين كاري كه مي يك سري موارد نمونه

طوري شود مبتني بر فكر، به صورت مديريت انسجامي است كه چند تا  مبتني بر فكر تمركزي است, اگر اين
نشاء اهللا در شكل ديگري استفاده مصداق عيني برايش پيدا شود, آن وقت شايد براي ما كمك كار باشد كه ا

 كنيم.
 بهراد: بسم اهللا الرحمن الرحيم فرمودند به اينكه در اسالم [؟]

 س) پس عين سؤال را لطف كنيد بخوانيد چون خودشان نيستند، توضيح بدهند.
 [؟]   بهراد:

 ) در مورد ضمانت اجرايي بود. [؟] ٢س
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فرماييد, يعني  الرحمن الرحيم، اين مطلبي را كه حضرتعالي ميحجت االسالم و المسلمين حسيني: بسم اهللا 

شود، آيا در كارهايش مستقل است يا مستقل  آيا حاكم وقتي از طرف يك ولي فقيه و يك رهبر فرستاده مي
نيست؟ اين يك سؤال. دو اينكه آيا عزل و نصبش به دست همين حاكم است يا نه؟ البته روشن شد كه وقتي 

شود, اين استاندار اگر خواست  گوئيم معنايش اين است كه استاندار يك جا كه فرستاده مي انسجام را مي
آئيم اگر در يك شهرستان  تر مي بخشدار يك ده را عوض بكند علم وزير كشور الزم نيست و از آنجا هم باز پائين

زياد ديگري دست اين كسي كوچكتر به نسبت روستاها باز آن هم تفيض اختيارات دارد و بعد هم آنجا كارهاي 
ماند، كارهاي ديگري به ميزان  كه دهدار هست يا كسي كه بخشدار هست يا كسي كه شهردار هست باقي مي

گويند كه بايد حفاظت از محيط زيست بكنيد يعني اگر كسي  گويند. نمي شود امروزه نمي كه اآلن مالحظه مي
كند هجوم به شهرها تا  مات كيفي اسالمي ذاتاً ايجاب نميباغي را خواست خانه بكند, جلويش را بگيريد. تنظي

ها را از بين ببرد، براي خودش يك بافت متناسب به خودش را به صورت طبيعي به دنبال دارد, نه به صورت  باغ
ن فيزيكي بگويند تو اين كار را بكن و تو آن كار را نكن، اصالً گفتن اينكه تو اين كار را بكن و تو آن كار را نك

معنايش اين است كه سيستم متمركز است. وقتي گفتيد سيستم متمركز نيست، اگر باغ در آنجا به وجود آمده 
شود كه خانه شود يعني يا ثمرة آن روابط پيدايش باغ در حوالي شهرهاست يا پيدايش آن  باشد, اين بريده نمي

كه آن را ببرد بلكه زمين [؟] كسي به  كند براي طرف نيست، اگر ثمره پيدايش اين باغ باشد ديگر صرف نمي
خواهند اين  بله! وقتي مي  كند كه به اين زودي به اين باغ بيايند، شهر هجوم نياورده، رشد جمعيت ايجاب نمي

خواهيد  باغ را تقسيم بكنند پنج تا باغ آن طرفترش درست بكنند، اين چيزي كه شما در محيط زيست مي
ي طبيعي خودش را به دنبال روابط به وجود بياورد، چون روابط متمركز حاصل كنيد. يعني مناسبات زيست

 خوانيد بايد محيط زيست را هم با تمركز بگوئيد بكن يا نكن. مي
شود در عين حالي كه هر گاه لغزش پيدا  اگر بنا شد كه اختيارات اصوالً آن تيپ اختيارات نباشد، تفويض مي

كردند، بله! در يك كارهايي كه الزمة طبيعي آن كار مثل امور  شد اختيار عزل با كيست؟ كسي كه نصبش
با داخل، اگر گفته شد كه [؟] در جامعة فعلي جنگي   نظامي كه عرض كردم رابطة با دشمن هست نه رابطة
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است كه از نظر اطالعاتي مرتباً بايد استاتيك جاسوسي آنها را داشته باشيم، يعني يك جنگ داخلي با صدام 

شود ولي  شود، متمركز مي ، يك جنگ كشيده هست با [؟] سياه. آن وقت اينها سازمان يافته ميرجوع هست
 اينها هيچ گاه با وضع طبيعي زندگي من رابطه ندارد.

سؤال ايشان اين بود كه رابطة بين اعضاء خدمت كاران دولت با دولت به صورت متمركز است يا به صورت 
يض اختيارات هست، بنابراين آن نحو تمركز وجود ندارد, بعد دنبال اين متمركز نيست؟ بنده عرض كردم تفو

عرض كردم معنا ندارد كه يك نفر را بفرستند يك جا و بر همه مقدرات مردم حاكم باشد، اختياراتش هم آن 
[؟]  شده، يك بخشدار  بينيم، بعد بگويند يك استاندار فاعل ما يشاء اختياراتي نيست كه در دستگاه متمركز مي

هاي سبز درست كرده و يك ضابطه هم شهر ديگر و استان ديگر.  ما يشاء شده. او يك ضابطه براي تقسيم زمين
 بنابراين جواب داده شد يا نه؟ 

قبل مطرح شد يعني جواز تمركز داديد در يك مورد   ) اگر اجازه بفرماييد يك مطلبي را كه جلسة١س
تواند اثر داشته باشد؟  خواهم اين را باز كنم كه خود اين چه مقدار مي خاص و اآلن هم اشاره فرموديد, من مي

شود و مسئلة دفاع است در اينها به لحاظ  حضرتعالي فرموديد در همة مواردي امر به مقابلة اجانب مربوط مي
واهم خ اينكه هجوم او با مديريت متمركز است، ما هم بايد به صورت متمركز از قبيل جبهه عمل كنيم. من مي

عرض كنم اگر من كسي باشم كه بخواهم از همين استفاده كنم، همة امور يا حداقل بسياري از امور را در 
 توانم به دفاع برگردانم. شرايط كنوني جامعة ما مي

 ج) يعني دفاع مالي؟ دفاع سياسي؟
در امر تجارت كه دهم؛ مثالً در امر تجارت حضرتعالي جلسة قبل پذيرفتيد، فرموديد  س) نه، توضيح مي

خواهند كه در همين قضية بازار كااليي  شان مي دقيقاً خوف سلطة كفار هست و اصالً كفار به لحاظ بينش مادي
كنم  كنار اين تجارت من عرض مي  سلطه پيدا كنند، در اينجا ما جواز داريم كه متمركز عمل كنيم مثالً دولتي،

كه ما داريم صنعتمان صنعت وابسته است و بايد از اينجا طور است، اآلن در شرايطي  صنعت ما هم همين
بياوريم، پس در چنين شرايطي اگر ما مالحظة اين كار را نكنيم همچنان كه مدتي نكردند، ما اين شكل شهر 
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نشيني موجود را پيدا كرديم، پس من بايستي بيايم براي جلوگيري از اينكه عارضه همين اقتصاد كه ما يك 

مان نابود شده  ش و متراكمي را نداريم و وابسته و متكي به غير است، اين شكلي شده، كشاورزياقتصاد خود جو
و صنعت وابسته در تهران درست شده. به اين جهت الزم است كه من يك مدتي روي سرمايه فشار اجباري 

د و بيست بياورم كه آن را به كشاورزي بكشانم، فشار اجباري روي صنعت بياورم كه بيرون محدودة ص
كيلومتري بفرستم، فشار بياورم كه اين صنعت كه اآلن در بازار خريدارش بيشتر است، جواز ندهم، اين يكي كه 
براي آيندة مملكت با ديد و تحليل آماري كه من دارم و ديگري ندارد جواز بدهم، جواز كسب و كاسبي در 

ها را برگردانم به اينكه قضيه سلطه است و دفاع  يريگ خيابان ندهم؛ يعني من دقيقاً همة اين جور امور و تصميم
و از اين قبيل است. حد يقين اين مطلبي كه حضرتعالي فرموديد كجاست؟ يك مالك به دست بياوريد كه سوء 

 استفاده نشود.
شود انجام بگيرد، حاال به نام  ج) سؤالي كه من دارم اين است كه به فرمايش حضرتعالي اين كارهايي كه مي

 گيرد؟  نتقال انجام ميا
 س) تا زماني كه اين شرايط هجوم كفار بر مسلمين هست.

 ج) يعني براي تأثير گذاري در شرايط يا براي تثبيت شرايط هست؟ 
 فرماييد؟ س) شرايط داخلي يا خارجي مي

 ج) داخلي.
تر  مان در مقابل خارج قوي دفاعي  س) نخير، براي اين است كه شرايط داخلي مساعد شود, براي اينكه ما قوه

 شود.
 ج) يعني براي انتقال است؟

نهايت دارد، يعني تا انقالب مهدي  س) بله براي انتقال است ولي به چه چيز و در چه وقت آن يك جواب بي
 ضرورت ادامه دارد و اين جور چيزها. تا زماني كه كفري در حال تهاجم هست سيستم ما اين است.
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خواهند مردم را با بنيه كنيد يا تا زماني كه  دم بنيه ايستادن در برابر كفر را ندارند ميج) تا زماني كه مر
 شان را هم از بين ببريم؟ هجوم هست و ما بنيه

 خواهيم ايجاد بنيه كنيم. س) نه، مي
 دهيد كه اگر سيرتان نتيجة مثبت نداده باشد ترك بكنيد. ج) و نشان مي

 س) بله.
 كنيد؟ ا ديديد يك چيزي به علت كيفي بيشتر وابستگي آورد ترك ميج) يعني اگر يك ج

 س) بله.
كند،  خواهيم منضبط كار بكنيم واال اين بحث اصالً جا پيدا نمي ج) فرض اين كه آدمهايي هستيم كه مي

كنيم، [؟] آدمي كه  كسي كه حب يك چيزي او را دچار ضعف مالحظه كرده كه نسبت به آن صحبت نمي
جور هست و توانستيد با يك رابطة منطقي هم كارتان  يك چيز هست با اعتدال روحي دو تاست. اگر اينشيفتة 

 را تمام كنيد و هر وقت هم سخن از مالحظه شد اشتباه است يا راه بهتري وجود دارد برگرديد؟
 س) بله.

 ج) يعني اگر از ضروريات و تقدرو بقدرها اين را تمام كرديد عيبي ندارد! 
 كنيم. .. كنم كه در افقي كه ما نگاه مي س) من عرض مي

كنند بعد هم بايد هر جا كه  سازي مي زند, براي اينكه دارند زمينه نمي  اي ج) ولي اين به انسجام آن ضربه
 گوئيد اين كار را براي انسجام كرديد, نتيجه نداد. بگوئيد سال آينده آمار گرفتيد، مي
دم كه سوء تفسير و سوء استنباط از اين قضية هجوم را بفرماييد، يعني آيا س) من در جستجوي مالك بو

توانم ادامه بدهم يا واقعاً در موارد مواجهة روياروي  من اين مسئلة هجوم را تا كُنج خانة فالن روستايي هم مي
 كفر و اجنبي!
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توانيد بگوئيد كه ما  يعني نمي ها [؟]اين سر جاي خودش، اش از نظر عقلي، آمدن در خانه ج) آن قابليت ذاتي
خواهيد، اين هجوم نكند  گيريم ولي در برخورد به آن چيزي كه شما مي ها را, هجوم نمي يك قسمت از هجوم

 خواهيد مقابله كنيد آن [؟] آن را قوي كنيد.  خودتان هجوم كننده باشيد يا اينكه شما مي
، روابط خارجي، اين دو مرحله است يك مرحلة ) [؟] در رابطه با انتخاب سيستم تمركز و انسجام٣س

اش خيلي آسان است كه در همه حال بتواند، ولي  [؟]، مرحلة تصميم گيري  گيري است و يك مرحلة تصميم
اين سيستم تمركز مرحلة [؟] به عنوان عام است. ولي صلب اختيار مشي تحت همين سيستم قانون تمركز 

گوئيد آزادي در كردارت، هر كاري  اب مثال, يك موقع است كه شما من را ميشود. من ب اختيار به افراد داده مي
گوئيد آزادي در عمل, منتهي در اين خط انجام بده.  خواهد انجام بده، يك موقعي است كه به من مي دلت مي

ر كه طو گيرم همين آيم دستت را مي گوئيد اصالً و ابداً در هيچ كاري آزاد نيستي, من مي يك موقعي هم مي
خواهي بداني كه منظور شما در سيستم  دهم، سه تا مرحلة كامالً متمايز هستند. آيا مي دستت را حركت مي

شود در دست  گيري و قانون گذاري, بعد در آن چارچوب قابليت اختيار مي تمركز در مقابل [؟] تمركز تصميم
بشود مشكوك بشود [؟] اينجا كاري كه تر بكشانيمش، اينكه  انسان بدهد يا نه؟ يك مقداري مطلب را واضح

شود، اين از سلطه خارج شدن يعني چه؟ يعني از  شود و از سلطه خارج مي گوئيم, عامليتش تمركز ايجاد مي مي
ها را  چه كشوري بخريم و از چه كشوري نخريم، تحت چه شرايطي بخريم و تحت چه شرايطي نخريم. همين

رد عامليتش به [؟] باشد، يعني اگر اآلن دولت بيايد بگويد از اسرائيل شود قانونش گذاشت, اما لزومي ندا مي
نبايد بخريم اعم از اينكه عامل خودش باشد يا عامل ديگران باشند، كسي قدرت خريد ندارد. اگر شما [؟] 

 وارد بشود توانيد خريد كنيد, اعم از اينكه عامليت دولت يا ملت باشد، اگر بگوئيم فالن كاال بيشتر از آمريكا نمي
دهد. اين چه  و فالن كاال وارد نشود، آنكه خيلي مجاز است ورودش، عامليت بخش خصوصي هم نشان مي
ها حتماً بايد  چيزي پشتش هست كه استنباطي كه [؟] كه در آن سيستم تمركزي كه در رابطه با خارجي

 عامليت دست داخل باشد، اين چه امتيازي دارد؟ 
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تحقق و مصداق، يعني يك كلياتي كه ما   ل از سؤاالت در شريان هست در مرحلةج) به نظر من اين سؤا

رود  گوئيم گاهي كلياتي است براي مشغول كردن و وقت گذراندن، اينجا هم مشروعيتش زير سؤال مي مي
مان دارد، مثل كلّي اينكه اثبات بشود عالم  وگاهي است كه نه! كلياتي است كه انعكاس مستقيم روي عمل

طوري يك چيز  لوق خداست، اين انعكاس مستقيم دارد, پس بنابراين بايد آدم از خدا اطاعت بكند، همينمخ
اي را كه جناب آقاي خاموشي  نيست يك جا افتاده باشد و هيچ ربطي به عملش نداشته باشد، حاال اين رابطه

شود با خارج انجام  ه رتبه كار ميفرمايند كه س دهم. مي دانم و اول توضيح مي فرمودند, من مطلب را حساس مي
شود گفت, تحت ضوابطي كه دولت آن  يكي ديگر مي  شود گفت دولت شخصاً وارد كننده باشد، داد؛ يكي مي

گذاريم يا  ما ضابطة چنداني نمي  شود گفت كه نه! داند مردم وارد كننده باشند، يكي مي ضوابط را صحيح مي
گذاريم] كه سه تاي اينها قابل تفكيك از هم هست و  بسياري كمي [ميگذاريم يا ضابطة  ضابطه بالمرّه نمي

آمد كه دولت در موارد متعددي شخصاً بايد وارد كننده باشد،  درست هم تشخيص دادند، از شدت بنده برمي
بايد در دست   كنم شما حل كنيد عيبي ندارد در دست مردم باشد، حل نكنيد, حتماً اين مطلبي را كه عرض مي

كنم)، جناب آقاي خاموشي براي خريدن  لت باشد. بنده توليد كننده اين قلم در آلمان هستم (فرضاً عرض ميدو
بينم در خاورميانه, در ايران ما هنوز بازاري براي  كنم، مي قلم ميآيند، بنده هم روي نقشة جغرافيايي نگاه مي

گيري بايد  ور گفتند با يك نفر كه تماس ميكنند، به ويزيت اين نداريم، ايشان با ويزيتور من كه صحبت مي
خصوصياتش را سؤال كني، مال كجاست، چه طوري است؟ بعد هم خيلي از حرفها را دو پهلو نگه داري، 

خواهيد، چه طوري  خواهيد، چه طوري مي گويم يعني بگو چه مقدار مي گويد يعني چه كار كنم؟ مي مي
تواند يك نمايندة خوبي براي ما باشد، خصوصيات  تواند يا نمي ا ميحاضريد معامله كنيد، شناسايي كن ببين آنج

 ايشان را. ..
 طرف دوم نوار

توانم  گويم من دو دالر و نيم, دوالر مي دهم سه دالر، به ايشان مي فروشم بيست تومان، فرض كنيد مي ... مي
ها را از چرخ  بود كه انواع اين چرخبخرم، در بازار ايران وارد بشوم، يك وقتي اين كارخانة ژوكي مال ژاپن 
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كرد، يك سرويسي كه آبميوه گيري بود و  خياطي و ژاكت بافي و آبميوه گيري و خرد كني و اينها را وارد مي

تومان  ١٢٠٠داد، همان وقت امريكايي مشابهش  تومان در ايران مي ٤٥٠چندين نوع دستگاه هم روي آن بود 
ر بود ولي زيباتر بود، بعد بازار كه پيدا كرد، مرسوم كه شد، حدوداً يك سال، ت بود، البته اين يك مقداري ضعيف

تومان قيمت  ١٢٠٠دو سال و نيم كه گذشت, گفتند ششصد تومان، بعد گفتند هشتصد تومان، بعد آمد همان 
شود؛ يعني شما  اش حساس مي شود، نمايندگي داشت. ماشين خصوصاً پيچيده كه مي اش قدم برمي اروپايي

آوريد،  اش را هم به حساب مي خريد، اين يك شماره دارد، قطعات يدكي آئيد يك ماشين زيراكس مي مي
اش در مشهد  اش در اصفهان است و يك نفر هم نماينده نمايندگي شما به نمايندة شيراز، يك نفر هم نماينده

د برود، اين آقايي كه آنجا چرخ است، شيراز بعد از اصفهان واقع شده اگر از مركز تهران جنس به آنجا بخواه
هاي عادي باالتر باشد، اگر آمد قطعة يدكي از اصفهان  زيراكسش يا چرخ ماشينش يك مقداري از حد ماشين

شود، اگر به نام نمايندة اصفهان هم آمد تهران توانست بخرد و كاله سر  خريد, بعد نمايندة اصفهان توبيخ مي
گيريم آقاي  اش هم مشتري ايشان در شيراز، فرضاً مي بشود. اگر مشترياينها توانست بگذارد, بايد توبيخ 

نهاونديان در شيراز مشتري اين زيراكس است، آمده آنجا در مسافرت گفته, من فالن قطعه را از اصفهان 
 خواهم، اگر ايشان آمد و نگفت كه لطفاً برگة فروش را بياور، شمارة ماشين چيست؟ آن قطعه را آمد و داد، مي

كند كه من اينجا چه كاره هستم؟ قطعة من را دارند فالن جا  نمايندة شيراز به نمايندة تهران تلگراف مي
 خرند؟ مي

خواهم بگويم آنجا بازار درست شده، حاال اين بار  خواهم چه چيز استنتاج كنم؟ مي از اين حرف من مي
دار از اين كاال بخرند، من در آلمان ديگر به خواهند يك مق جناب آقاي آل اسحاق آمدند آلمان پهلوي من و مي

كنم،  گويم از نمايندگي ما در تهران بخريد، يعني من دارم سيستم متمركز درست مي فروشم، مي ايشان قلم نمي
گويند كه آقاي خاموشي كه با شما در اين مطلب قرارداد ندارند, چون دولت ايران امضا  آيند مي ايشان در مي

گويند بله، ايشان تعهدي نسبت به اين مطلب ندارند, ولي ما نسبت  نحصاري را ممنوع كرده! ميكردن قرار داد ا
ام نفر  دانم كه اگر روي دست نماينده شناسم و مي كنيم، من جنس خودم را مي به ايشان احساس تعهد مي
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ان را داشته باشم. اگر نمايندة تواند درست كار كند، براي اينكه از آلمان كنترل بازار اير ام نمي بفرستم، نماينده

گويم شما آزاديد ولي ضرورتاً ما  كنم، مي من هم گزارش شد كه نمايندگي از چند شركت دارد به آن مكاتبه مي
گويم نه! آقاي خاموشي  توانيم كار كنيم كه در عمل از روابط ما تبعيت بكنند، مي ما با كساني مي  هم آزاديم،
دانم،  كنم، خودم را آزاد مي داند, من هم تحت نظر شما كار نمي نحصار را ممنوع ميدهد، دولت ايران ا جواب مي
توانيد در عمل  دهيم كه بسيار خوب ما هم نگفتيم شما به صورت رسمي قرارداد امضاء كنيد، شما مي جواب مي

انتظام عملي را هم  كنند كه ما اين وفادار باشيد، يعني در عمل از جاي ديگر كاال نياوريد. ايشان مكاتبه مي
گويم مانعي ندارد، من يك ارمني، يا يك يهودي،  نداريم چون قبل از تعهد به شما, متعهد به اسالم هستيم، مي

يك ال ابالي نسبت به اسالم كه قبل از تعهدش به اسالم تعهدش به وضع زندگي و معيشتش باشد من با او 
از اين به بعد جنس ما تحويلتان نخواهد شد، ما با شما معامله توانم كار كنم،  توانم كار كنم، با شما نمي مي

شود از  آقاي خاموشي يا مجبور مي  فروشم، كنيم، يكي دو بار كه به ايشان فشار آوردم كه به شما جنس نمي نمي
 كنم كه از من تبعيت بكند!  من تبعيت بكند يا من كسي را پيدا مي

گويند كه اين  زنيد، مي گويد اين چه حرفي است كه شما داريد مي آيد آلمان، مي شود مسافرت مي بلند مي
به نفع شماست نه به نفع من، اگر بيست درصد به نفع من است, هشتاد درصد به نفع شماست، من روي دست 

كنم  شان، مقدمات هم خودم درست مي اي نياوردم، آقاي آل اسحاق آمده بودند اين هم نامه شما هيچ نماينده
ل آقاي آل اسحاق رجوع بكنند و برسد به آنجا و تقاضاي كتبي هم بنويسد و تمام بشود و من امضا كه امثا

كند كه شما  گذارم جلويشان، ويزيتور من با ايشان شروع به صحبت كردن مي كنم، ايشان كه آمدند مي نمي
دانسته، من  د ميمتعهد به منافع شركت نيستيد، در حالي كه شركت خودش را نسبت به منافع شما متعه

ها  خواهم عرض كنم كه نفوذي را كه ما براي روابط توليد و مصرف و توزيع خارج قائل هستيم از كدام راه مي
گويم كه شما در صورتي كه اعتماد ما  آئيد پهلوي من و من مي ها، وقتي شما مي شويم؟ از همين طريق وارد مي

يم, الزم نيست كه اصالً شما براي ما به اين اندازه ارز بفرستيد، را جلب كنيد و ما شما را يك نمايندة خوب بدان
دهيم كه پولي را كه بايد در اختيار ما بگذاريد، به  كنيم، خودمان به شما اختيار مي ما خودمان تأمين ارز مي
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خوب باش، گويم شما يك دالل  ايران برگردانيد, در اختيار دولت ايران در بانك بگذاريد. به عبارت ديگر من مي

كنم و هم الزم نيست سرمايه داشته باشي،  ات را خوب تأمين مي منضبط باش، حرف شنو باش، من هم زندگي
هاي خارجي و نفي سبيل كفار بر مسلمين و انطباقش است، گاهي به ذهنم  من سرمايه دارم. حاال ما و تجارت

دانم، يك وقتي يكي از اساتيد  خيلي به جا ميآيد و اين تعبير را  تعبير مباركي از يكي از اساتيد اخالق مي
بزرگ گفت اشكال كار اين است كه ما در مملكت اسالمي مضطر هستيم، گفت يعني چه؟ گفتيم يعني صدر 

گفت در اين كارم چه كنم كه اسالمي باشد؟ همة گذشتة  آمد مي شد مرتباً مي اسالم يك كسي كه مسلمان مي
خواند، ما متولّد در محيط اسالم هستيم، همة كارهايمان را  ائجش مرتباً ميگرفت و براي حو خودش را باطل مي

دانيم, يك جايي بايد يك كسي برسد اثبات بكند كه اين اسالمي نيست, آن وقت برگرديم بگوئيم  اسالمي مي
خانه، كردند: زن  اي كه دنيا آمده بوديم مردم غيبت مي كنيم، در خانه واقعاً اين اسالمي نيست؟ غيبت مي

گويد غيبت جرم است و  حاال آمديم در منبر فالن روحاني مي  خدمتكار خانه، ما هم با غيبت كردن آشنا شديم،
كردند، ربا را چند شب قبل از اين كه  طوري نيست! خانوادة مسلمين زنا نمي اش برابر با زناست، اين جريمه

خواهند  آيد كه اين لحنِ توضيح است و مي ظرتان ميكردند, آيا واقعاً ربا به ن شد و سؤال مي داشت صحبت مي
توانيد اين نسبت را  شود، در عذاب اهل بيت مي مشمعز بگويند و يا واقعاً در نامه اعمال جريمة زنا نوشته مي

نويسند و براي اشد آن هم  شود، ربا را جريمة زنا در نامة عمل مي بدهيد كه جريمة زنا، آن هم شديد گرفته مي
عملتان حساب زنا   شود، واقعاً خيلي از اين ربا خوارها كه اينها را بياورند بگويند شما در نامه نوشته ميقطعاً 

 شوند. نزديك نمي  آيد، ها باورشان مي شود و اين كردن نوشته مي
طور  ها خيلي مضطر هستند، گفت چه رقم اضطراري؟ اضطراري كه واقعاً روي آن بعد من گفتم كه بعضي

طور است كه گوشت سگ بخورند؛ يعني چيزي  حاضرند گوشت سگ بخورند؟ گفت اگر اضطرارشان آن است كه
شود  كنند به همان اندازه كه از مرگ در بيايند اين برايشان حالل مي كه منفور در نزدشان است و اكتفاء هم مي

كسبش باشد، براي اينكه  و در غير آن نه. خوردن ربا يا دادن ربا. حاال عرضم اين است؛ اگر براي ترويج



 ····························································································  ٢٩٩ 
رويم گوشت سگ  زميني، نمي تر باشد، يك روز كه مثالً نان و خورشتي داريم، خورشت سيب مان رنگين سفره

 بخريم تا كنارش خورشت سبزي هم بگذاريم.
هاي خارجي در نظر ما، سهل  حاال اگر ما باشيم و به اين روابط بازرگاني خارجي برگرديم، اگر اين شركت

اي، براي ما مطلب يك چيز عادي  اي يا سرمايه مدنش، خريد كاالها اعم از كاالهاي مصرفي يا واسطهشده آ
ها هست،  تحت سلطه بودن هم از همين راه  شود، ها مي شده، اگر بگويند كه معناي هجوم هم از همين راه

 كند كه ديگر كسي مسلمان نباشد.  گفتيم اين هم اين قدر اسالم را مشكل مي
گوئيد خريدار تاجر باشد، براي دولت بخرد، تاجر حق فروش اينجا را نداشته  ال اين است يك وقتي كه ميسؤ

طوري را امضاء  كنيد و اين طوري را امضاء مي باشد، برود ده بيست جا بگردد و ضوابط به او بدهند كه قرارداد اين
م در هر قراردادي اگر سود به نفع درآوردي و گوئي دهيم مي كنيد، فرضاً يك درصدي را مزد خودش قرار مي نمي

كني به شرايطي كه  دهي و شروع مي آوري و مرغوب تحويل مي ارزان تمام كردي، به نسبتي كه ارزان در مي
گذاريم, طبيعتاً متناسب با وضع اقتصادمان هست، يعني  هايي را كه ما مي دهند، به آن نسبت، البته شرط مي

كنيم, برسيم بگوئيم كه اين از جهات ديگر زير سؤال  رزي كذايي كه شرط ميگاهي است كه يك كاالي ا
داند محلّ توليد اينها كجا هست؟  شناسد، مي رود و بالعكس. اگر بگوئيم تاجر برود بگردد, جاهاي دنيا را مي مي

ده، طرف قرارداد , ولي اينكه نمايندگي به شما دا آورد كند و مي گردد و پيدا مي با سوز و دلسوزي يا كذا مي
خودش باشد با خارج، خودش هم فروش كرده باشد، پيدايش اين سود كفّار در خانة مسلمين براي همه ظاهر 

 هست.
دهد، كلّ اين  قسمت اول شما فرموديد كه آن فروشنده قرارداد [؟] انجام مي  بسم اهللا الرحمن الرحيم،  )٤س

طور كه فرموديد سفته باشد،  مكن است نتيجة آن هدف همينكند كه م ها يك هدف را دنبال مي چنين و چنان
آن هدفي كه براي فروشندة خارجي مد نظر ممكن است واقع بشود، هدفي است كه [؟] بيشتر به اين بازار، بازار 

خواهيم رابطه با آن  را براي خودش نگه دارد. حاال جزء قوانين ما هست كه اگر احياناً فالن كشور هم ما مي
توانيم [؟] ببريم يا نبريم! من باب مثال با وجود اينكه رابطة ممتد  باشيم، كمپاني مخصوص هم ميداشته 
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شود و چنين هست كه مثالً يك دفعه كارخانة بنز آلمان بوده[؟] هيچ كس  اي كه با آلمان داريم مي گسترده

شركت كاترپالس با وجود اينكه حقّ خريد جنس از آلمان را ندارد، مثالً در حال حاضر از زمان مرحوم رجايي 
هاي سنگين راه و ساختمان ما از شركت كاترپالس است،  كارخانة مادرش از امريكاست و نود از درصد ماشين

هاي كاترپالس از اسپانيا [؟]، يواش  كاتر پالس [؟]. بعد هم متأسفانه انسداد پيدا كرد اصالً در خريدن ماشين
هاي  خواهم بگويم هماني هم كه اوالً تا اين حد نيست، شركت ؟] من مييواش خودمان را در تنگنا ديديم [

خواهند، يك موقع بود كه با دادن اين  خارجي چون آنچه كه برايشان مد نظر است، هدف فروش زيادتر مي
خواهم تازه عرض كنم كه انحصار نمايندگي هم خواستة  شدند كه مي انحصار نمايندگي به اين هدف نزديك مي

گفت منافع  نبود كه تأمين بشود، خواستة فعاليت نمايندگي در ايران بود، نمايندگي در ايران بود كه ميآنها 
خواست,  خواهي زيادتر [؟] اين انحصار را من بتوانم فعاليت صادر كنم، او نبود كه مي بستگي دارد، اگر مي هم

 خواست. كامالً برعكس است.  اين بود كه مي
گويد كه قوانين موجود ايران و سياست دولت جمهوري اسالمي  آيد مي فروشنده ميبه هر حال اآلن اين 

ايران تحريم است، اين دو تا بيشتر ندارد، يا انحصار را بردارد يا بازار را عوض كند. قاعدتاً [؟] چون بازارش را از 
هم، در نهايت بازار د دهد، آنچه كه مد نظر آن فروشنده است بازار است، حق را به طرف شما مي دست مي

برد به نحوي از نحوها، ولي بحث سر اين است كه يك موقع است كه ما نبايد بخريم،  دولت خارجي را مي سلطة
آيد. اين روابط خصوصي نبود كه سلطه  آيد و ملت هم بخرد آن سلطه مي يعني اگر دولت بخرد آن سلطه مي

شد ولي به طور  شد، در بعضي چيزهاي خصوصي مي مي آورد، ضمن اينكه بايد اعتراف كرد در بعضي از جاها
عموم روابط انحصاري مشتري با فروشنده نبود و بيشتر خواستة خود نمايندگي بود كه انحصار [؟] و اگر توجه 
داشته باشيم قوانين انحصاري هميشه مدعي آن كسي است كه نمايندة انحصاري دارد, يعني تخلف از آن طرف 

كه آن تخلف بكند و شكايت كنيم بگوييم تخلف از قوانين كرده، از آن طرف هيچ وقت  هميشه امكانش بود،
توانست بكند. از اين كه بگذريم؛ مطلب ديگر باز براي فروشنده خارجي به  نبود، اين طرفي انجام كاري نمي

شديد است خصوص در چنين جرياني، در چنين وضعي كه در دنياي صنعتي قرار دارد، رقابت كشورها آن قدر 
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كه اصالً معنا و مفهومي ندارد، شايد اجناس منحصر به فرد از ده انگشت در تمام انواع اجناس تجاوز نكند، يعني 
در همه چيز رقابت شديد هست، يعني محصوالت ژاپن، شايد يك نوع محصولش نباشد كه از آلمان نتواني پيدا 

يلي مطلوب است، جاهايي اين محدوديت كامالً آشكار كني يا از امريكا نتواني پيدا كني و بالعكس، خيلي خ
شود. مثالً هواپيماي جمهوري اسالمي ايران, چون اين بوئينگ هاي امريكايي را دارد، قطعات اين را  مي
اش  شود پيدا كرد، ولي از اينجا فالن ماشين را شما از آلمان بياوري، اين قطعة يدكي سازد، اين را نمي مي

شود فكر  اجناس اين قدر رقابت زياد است كه اصالً به اين چيزها نمي  ش است و اال در بقيةمنحصر به فرد خود
كند كه اآلن در  كند، اين را انتخاب مي ها انتخاب نمي كرد و اآلن دنياي غرب و [؟] به دست آوردن بازار نگاه

اي به دست آوردن بازار دعواي سازند فقط بر دنيا پانصد كمپاني بزرگ استكان نعلبكي هستند كه اينها را مي
 كنند، اين را هم كنار بگذاريم. كنند و دعواي امتياز مي قيمتي مي

كند، يعني اآلن كه ما  گوئي [؟] هيچ فرقي نمي كنيم عامليت دولت باشد، تمام آن شرايطي كه مي فرض مي
شديد است كه آقاي فالن  ها اين قدر خرند، رقابت كنيم از آلمان دارند آقايان جنس مي رويم فرض مي مي

طور قرارداد بلند مدت ببندي  گويد اگر تو بيايي به من برنامة خريد بدهي در بلند مدت كه اين كمپاني ژاپن مي
كنند، يعني  ها همين را مي آورم، محصول يك سالش هست. بالعكس آلمان من اين قدر قيمت را پائين مي

بينيد  يت اصالً كار ندارد آنچه كه مطرح است بازار فروش است. ميخواهم بگويم اين شرايط قوانين به قانون مي
 كند، [؟]  طوري رفتار مي منفعتش در اين سيستم اين

خواهد  ) يك وقت انحصار مضمون است و يك وقت انحصار[؟] همين اآلن آن چرخ خياطي كه مي٥س
د به اين شرط كه كسي نخرد، قيمت را گوي بسازد، مركز ماشين آالت ما رفته چرخ خياطي را آنجا[؟] او هم مي

دهم به شرط اينكه از آن يكي اصالً نخرد، اگر سابق بر اين پنج  بيست سي درصد يا چهل درصد ارزانتر مي
 شود دو مارك، ولي كامالً انحصار دارد مارك بوده در ايران اآلن مي

 ي نخرد؟) يعني ژوكي مركز را توانسته وادار كند كه از فروشندة ديگر خارج٤س
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س) و اين اصالً متمركز كردن است يعني اينكه اكثر كاالهايي كه اين قرارداد دارد به اين [؟] مثل كولر 

 ]…گازي، ماشين لباسشويي، هر مقولة ديگري حساب كنيد ما كلّ ما يحتاج كشور را برديم [
طور ممكن  اديم به اينها، چهبحث ديگر اين است اساساً ما وقتي پنج نفر گذاشتيم اختيارات كل خريد را د

گوئيم كل جامعه اقتصاد پذير است ولي پنج نفر [؟] همة آن مسائلي كه ما  است شما توجيه بكنيد كه ما مي
 گوئيم و من البته به آن [؟] مي

 ) [؟]٤س
طوري كه دولت  س) بحث عامليت را من معتقدم كه در خيلي جاها بايد دولت داشته باشد، يعني اين

 شود. نداشته باشد نمي عامليت
طور بشود جلوي مفاسد گرفته شود،  ) بله ان شاء اهللا به آنجا برسيم كه ما هم قانع بشويم كه اگر آن٤س

هاي فوق العاده است, دقيقاً  يعني در همان رهنمودي كه امام داشتند؛ كاالهايي كه احتمال حساب، سودجويي
يم كل عامليت بايد دست دولت باشد به دليل انحصار، به دليل بايد عامليت دولت باشند، ولي اينكه ما بگوئ

شد  شود. اين چرخ خياطي يا فالن كاال كه دست هزاران نفر مي آيد متمركز مي اقتصاد، نه! مخصوصاً اينكه مي
 شود. شود، يكي دو تا مي حاال دست همه جمع مي

الي فرموديد ما را بر آن است كه اگر ) من همين جمله را اضافه كنم به همين داليلي كه خود جنابع٥س
ها باشد و دولت هم دستش را نبسته باشد و هميشه دخالت بكند و به صورت عامل هم  احياناً تعدد در عامليت

اي و  شود كه طرفين كنترل كننده همديگر هستند و جامعه يك الگوي مقايسه عمل بكند اين رقابت عامل مي
 واند پنهان بشود، اين نهايت [...]ت ها نمي هيچ موقع مطالب و كرده

 دوم:وار ن
 ٨٦/  ٧/  ٧تاريخ تايپ:  پياده كننده: سيد مهدي ناطقي ٠٩٩٨ـ  ٠٦٤٠ـ  ٠٠٥٣كد نوار: 

مطلب هست كه جز در  اين خاموشي، آقاي جناب فرمايشات از …حجت االسالم و المسلمين حسيني: 
المللي  هاي پيچيده مانند قطعات يدكي هواپيماي بوئينگ، بقية كاالها جانشيني در بازار رقابت بين تكنولوژي
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دارند، بنابراين براي عامل امكان يك چنين حذفي نيست اگر آزاد باشد، اين يك. دوميش اينكه انحصار را خود 

خواهند و كاري به انحصار و عدم انحصار ندارند.  ها فروش بيشتر را مي ها و اال شركت خواستند از شركت تجار مي
دانيد، براي ملّت بد  سوم هم فرمايش جناب آقاي آل اسحاق بود كه گفتند شما انحصار را براي دولت خوب مي

قبال  دانيد؟ مسئله يادمان نرود فاصلة بين توجيه, تقريب و تمثيل، اين سه تا مترادف با يك چيز ديگر در مي
اينها تبيين برهاني و منطقي, معنايش اين است كه مطلب از نظر محاسبة علمي است، توجيه يك وجهي 

پذيريم، هر جا توجيه و راضي شديد ولي  برايش مالحظه كنيم كه راضي بشويم، نه! ما تا مرحلة توجيه هم نمي
تان حرف  يلة اينكه در ضمير ناخودآگاهرابطة منطقي مالحظه نكرديد، هر چند قلباً هم راضي شده باشيد به وس

اش را هم مالحظه كنم كه اگر با ديگري خواستم حرف بزنم و او  ما را پسنديده باشيد، بگوئيد بايد رابطة منطقي
نپسنديد و مطابق ذوقش در نيامد، من بتوانم با منطق، با برهان، تبيين منطق كنم. بنابراين ما مدعي هستيم 

 منطقي بشود.كه مطلب بايد تبيين 
گوئيم كاالي جانشيني در بازار رقابت وجود دارد و رقابت هم بسيار زياد است،  حاال روي قسمت اول كه مي

شمرم ببينم اينها را  آيد مي اي مثل هواپيماي بوئينگ، من كاالهايي كه به ذهنم مي هاي پيچيده اال در تكنيك
دنويش, نيش قلم، اين قلم پاركر و قلم غير پاركر و همة دانم، يك خودنويس، اين نوك خو كاالهاي پيچيده مي

كند. اگر نوك كارخانة ديگر را به آن  اش خوب كار مي خورد، يا اينكه اين با نوك ساخت كارخانه اينها با هم مي
 برند، ولو شده باشد يك شان را در قطعاتشان به كار مي كند! يعني اينها پتنتشان را، تكنيك زدند خوب كار نمي

اش ضرر نزند يك  ذرة آهن زائد در آن به كار ببرند يا يك ذره موضوع را كه به كار برده، كاربرد صنعتي و علمي
خورد قالب اين جاي فيزيكي باشد. يك انحراف كوچك  مقداري اين را انحراف بدهند، آن جايي كه اين مي

اي كه  ن برجستگي در پالستيك آن مادهكند، يك برجستگي جزئي پشت اين نيش قلم قرار داده كه اي ايجاد مي
كند، اگر نباشد و آن  گيرد، اگر اين قلم مال همين كارخانه باشد خوب كار مي پشت سر اين نيش قلم جا مي

آيد در همان حفره كه جاي اين برجستگي بود, بد كار  خورد ولي جوهر مي را نداشته باشد, جا مي  برجستگي
 آئيم سر ساعت؛ كند. مي مي
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بعد جواب در اينكه اصوالً در تكنيك قلم امروز اصالً صرف ندارد كه شما نوك قلم را عوض كنيد، و  )١س

دهد كه فقط دست كنيد ببينيد كدام  ها انواع مختلف هست كه همان نتيجه را براي شما مي اين در قدر قلم
 ارزانتر است.

بينيم چرخ پاندول ساعت, اين هم مال  آئيم؛ مي پذيريم، بعد سراغ ساعت مي ج) دربارة قلم اين را از شما مي
گويند عيبي ندارد، ساعت را هم دور  كند، ايشان مي كارخانة سيكو باشد با مال كارخانة مالر باشد فرق مي

گوئيم در عينيت جامعه  كند كه ساعت را هم تعمير نكنيم. نمي گوئيم قبول داريم، صرف مي اندازيم ما مي مي
 كن وِل شده ولي ساعت تعمير كن هنوز هست.هم خودنويس تعمير 

 هاي كامپيوتري هستند. .. س) ساعت
ج) بنده هم چيزي نگفتم، ما گفتيم اينجا تسليم. وقتي كسي تسليم شد ديگر حرف بر تسليمي كسي 

 نيست، ما اينجا تسليم هستيم. (با خنده)
 س) خواستم بگويم كه تعمير ساعت از خود ساعت گرانتر است.

آئيم  اش تمام شد بايد دور بيندازيم. ما هم يك قدم باالتر مي براي مارك خاص. يعني اينكه همين كه قوهج) 
دهد،  گذارم ولي صدا مي گويد قطعة ديگر را مي رويم مي گوئيم چرخ خياطي هست، سراغ تعمير كن مي و مي

ين صدايش از يك جاي ديگر آغاز بينيم شش ماه ديگر هم سازيم، بعد مي گوييم عيبي ندارد با صدايش مي مي
بينم عمر يك ماشين  شود تعمير كرد، بعد مي گويد مي شود تعمير كني, مي گوئيم آنجايش را نمي شود، مي مي

گويند آن قطعه  گويم چي شده كه عمر اين پنج سال شده؟ مي بنا شده بود در ده سال باشد, پنج سال شد. مي
كرد، همان يك مقدار ارتعاش  يك مقدار ارتعاش را منتقل مي  فت،گر فيكس نبود، جاي خودش را درست نمي

استهالك قطعة دومي را باال برد، استهالك قطعة دومي را هم آمديم به هرطوري بود درست كرديم، آن طرف 
دهيم چه عمرش زياد  گوئيم حاال گيري به عمر چرخ خياطي نمي عمر مجموع كار موتور شما از بين رفته، مي

خورد، به هيمن  گويند قطعة ماشين بنز به ماشين پيكان نمي رويم، مي چه كم باشد. سراغ اتومبيل ميباشد و 
دهم ولي مقاومت  گويد تراش مي گويم تراشكاري كه براي همين جاها هست تراش كن، مي خورد، مي نمي
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بشود, مثل اره آهن بر خواهد سوار  قطعه، اين كربن آهن بيشتر است، كربن آن آهن كمتر است، آنجايي كه مي

شود؟ هيچي! ماشين بنز داشتيد، بنز  گويم چه مي گذارد، مي را كه رو به پشت بكشيد به آهن عادي دارد اثر مي
خورد، يعني در موازنة بردارهاي نيرو كه  اش كرديد، قطعاتش به هم نخورده، چون قطعاتش نمي ضد گلوله ٢٧٠

اب متناسب نيست، بعد يك مرتبه قبل از اينكه استهالك پيدا بشود، اش بكنيد ميزان ثقل با ميزان شت مالحظه
آيد، وارد شده  رفته، در يك دست انداز كوچك كه براي بنز چيزي به حساب نمي ١٤٠روي  ١٢٠سرعت از 

كند يك ميل كج شده، زير يك ميل, يك  پشت سرش كه رد شده يك مرتبه آن محوري كه تاير را كنترل مي
كنند يك  گويد براي اينكه هميشه جرم را كه در شتاب ضرب مي گويم چرا كج شد؟ مي يميكرون كج شد، م

داده, اين مقاومت برابر آن معادله بوده، جرم فعلي  دهد، آن جرم قبلي يك معادله را مي جور ديگري جواب مي
مقاومت برابر  دهد كه اين محور قدرت , يك معاملة ديگر را نتيجه مي١٤٠كه با اين سرب هست ضربدر شتاب 

طور شد؟  شود، بعد يك مرتبه ماشين در حال حركت هست, اين هم گفت تَق، چه آن را ندارد، يك ذره كج مي
ها) قلوه كَن از وسط دل تاير كنده شد، يعني چه؟ چه كار شد كه از وسط دل  يك تكه مثل (به قول شيرازي

طور  ته بوده. مادة حاللش ريخته بوده كه اينتاير بيرون زده؟ قضيه چيست؟ آيا در تاير اسيدي چيزي ريخ
فرستد كه اين از  كند, دنبال مي طور شد، بعد آدم سؤال مي شود؟ دومي را بياوريد بزنيد، دومي هم همين مي

گويد كه اين وزنش سنگين شده,  نظر فني يعني چه؟ اگر يك مقداري كنجكاو باشد، اگر كنجكاو نباشد مي
آيد ضربدر ضريبي كه دارد، اگر محور يك ذره منحرف  ن فشاري كه روي اين ميگويد ميزا كنجكاو باشد مي

گويند ماشين  تركاند، بعد مي كند و يك گوشه مي هاي الستيك را جمع مي باشد، اين عين فرار از مركز, ملكول
ها  شود، اين فقط سنگين شدن به وسيلة سرب توانست بيست سال كار كند در دو سال خراب مي بنزي كه مي

كنيم، يعني قدرت كنترل ما ضعيف است،  شود ما زود حس نمي نيست، در چيزهاي ديگر هم اين كار واقع مي
شود، حاال الحمدهللا چهار سال است كه آثار استهالك و اينكه قطعات نامربوط را بزنيم  نه اينكه آن امر واقع نمي

گوئيم ديديد توانستيم، از اين قطعه  گذاريم و مي ها دست به سيبيلمان مي كم ظاهر شده، ما هم به قول شيرازي
 باز كنيم و به آنجا بزنيم.
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كنم خود اين ميكروفون را عوض بكنيم, مال يك ضبط صوت ديگر را اينجا بزنيد, اين براي  بنده عرض مي

يسيته اين طور كار كند، بايد ميزان فشاري را كه در جريان الكتر تان همين شما قابل اطمينان نيست كه دستگاه
هست متناسب با دستگاه بسنجيد و محاسبه كنيد, بعد اگر ديديد مطابق با استاندارد كارخانة خودش هست 

توانيد به كار ببريد، بنابراين عرض بنده اين است كه نه! مطلب آن قدرها هم ساده نيست و همه چيز هم  مي
ت همين كه ماشين لباسشويي هم يك مثل محصوالت مصرفي قلم و ساعت نيست كه بشود دور انداخت، گف

كمي كُند كار كرد بگوئيم اين را هم دور بيندازيم، يخچال هم كه يك كمي كارش كم و زياد شد, بگوئيم اين را 
اي  دور بيندازيم، ماشين هم كه يك ذره كار نكرد بگوئيم اين را هم دور بيندايم, تا بيائيم در كاالهاي سرمايه

شود كه ساده، در حد اصولي است. بنابراين هميشه براي من مطلب واضحِ واضح نشد،  ميالي ما شاء اهللا، همان 
طور  كنم، ولي يك ترديد به ذهن من آمده كه اميدوارم اين ترديد را شما رد كنيد. ببينيد كه چه يعني رد نمي

 شود؟  مي
انحصاري هم باشد، به دليل طور نيست كه ما بگوئيم كه اگر رابطة  اگر قبول فرموديد, پس بنابراين اين

جور نيست كه فقط هواپيماي بوئينگ باشد كه  توانند اثر كنند، بلكه اين ها نمي رقابت در توليدات نمايندگي
 قطعاتش متناسب با خودش باشد، چيزهاي ديگر هم هست. 

 ته باشند گويم اگر همان بنز، يا اگر همان يخچال[؟] اينها اگر معادل [؟] بازارشان نداش س) من مي
ج) اين يك حرف ديگري است، پس ما اول آن مسئله در ذهنمان آمده بود اشتباه فرموده بود. حضرتعالي 

 فرموده بوديد كه منهاي تكنولوژي پيچيده. ..
 داند  دهد، به خاطر اينكه او مي گويم چرا قطعة يدكي را به شما مي س) من مي

ما توجه در اين مطالب طبيعتاً در مقدمات امر هستيم و شما اوج  ج) آن بحث دوم است، آيا زياد فروختن را،
اينكه ساليان دراز در خود كار بوديد، اين را فرصت بدهيد به ما كه از خدمتتان بيشتر استفاده كنيم. سه حرف 

 بيان شده: يك حرف گفته شده كه تكنولوژي پيچيدة در سطح هواپيما هست كه قابل رقابت است، 
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كنيم كشور ايران براي قوة دفاعي خودش بايد هواپيماي جنگنده  را عرض كردم كه فرض ميس) من اين 

بخرد، سه تا جنگنده ساز بيشتر در دنيا موجود نيست، يا بايد برود از شوروي ميگ بخرد، يا بايد فوآنتوم بخرد 
خواهد  يگري ندارد, حاال اگر مياش هم موجود است، راه د از آمريكا يا بايد ويراژ بخرد از فرانسه، مثالً چهارمي

فرماييد، ما  كه جنگنده داشته باشد يا بايد خودش بسازد يا از اينها بخرد، حاال از اين باب، آن وقت شما مي
خواهيد بايد از فرانسه بخريد. اگر  خواهيم زير سلطة اينها برويم، اگر ويراژ مي خواهيم داشته باشيم ولي نمي

اي  د از شوروي بخريد، حاال آنكه از شوروي خريديد, اگر قطعاتش خراب شد چارهخواهيد بايد بروي ميگ مي
اي نداريم كه از آمريكا  هاي ما هيچ چاره طور كه فوآنتوم نداريد كه برويد از شوروي قطعاتش را بخريد، همآن

اشيد تا موقعي كه اگر احياناً ويراژ از فرانسه خريديم اين را يقين داشته ب». به طور غير مستقيم«بگيريم، 
خواهيم اين را سر پا نگه داريم, بايستي قطاتش را از ويراژ فرانسه بخريم يا اينكه طوري قرارداد ببنديم كه  مي

اش باشيم، اين چيزهاي پيچيده كه بيرون بيائيم اين قدر رقابت در دنيا هست كه شما اآلن  ما خودمان سازنده
كند. جهنم, ما ده هزار تا از اين[؟] در كشورمان  نه دارد استثنا مياين سيستم را رفتيد، گفتيد فالن كارخا

خرم، اين را عرض كردم, رقابت اين  [؟] شوروي مي داريم، اين ده هزار تا زودتر مستهلك بشود برود پي كارش،
 كوشد، اما در آنجا كه [؟] نه، خريدار بايد [؟]. قدر وسيع است كه اين طرف براي نگه داشتن شما مي

كنند، چه بخواهيد و چه نخواهيد. اگر  من باب مثال پنج شش تا كشور بيشتر نيستند كه تانك درست مي
شما بخواهيد تانك داشته باشيد حاال يا مستقيم يا غير مستقيم بايد از يكي از اين كشورها بخريد، تانك 

قيم يا مع الواسطه بخرد, هيچ شيفتن اآلن دست جمهوري اسالمي آمده, تا موتورش را نرود از انگليس يا مست
شود كرد، آن سري كارها را جدا كنيم, در بقية سري كارها به تناسب رقابت زياد است، اين را عرض  كارش نمي

 كردم.
كرديم، در نفوذ انحصار فرمايش حضرتعالي را  ج) اساس حرف اين است كه ما دربارة نفوذ انحصار صحبت مي

ن است فهميدن من هم بد باشد ـ كه شما فقط در كاالهايي كه با تكنيك طوري فهميده بودم ـ ممك من اين
پيشرفته مثل جت بوئينگ, قطعاتش مال دستگاه خودش است، بنده عرض كردم كه نه! براي دولت در مسئلة 
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آن اي براي يك خانواده در مصرف ما يحتاج اثر دارد، كه شما در روابط اقتصادي در آن قرار داديد،  دفاع به گونه

تواند عمر خاصي را  آيد. و قطعة همان كارخانه است كه مي هم سراغ قطعة لباسشوي يا يخچال يا اتومبيل مي
كه آن شركت براي اين مشخص كرده, به طور نسبي حفظ كند. اگر اين هست، پس بنابراين آقاي نهاونديان در 

ه، قطعة اتومبيل هيلمن ايشان بايد شيراز آمده مشتري شما شده, يك عدد چرخ خياطي يا يك اتومبيل خريد
شود، براي ايشان صرف  تواند برود از قطعة ديگرش بزند, عمر ماشينش كم مي دوباره سراغ شما بيايد، نمي

 ندارد، يعني رابطة انحصاري ايشان را به بازار براي شما تبديل كرد. 
 ها. س) انحصاري با سازنده

اش، روي  تواند روي خريدارهايش, روي قطعات يدكي شسته, ميج) بله، يعني شركت مادر كه در آلمان ن
تبليغات روي ماركش و نظاير ذلك حساب باز كند. پس, بحمدهللا اين تعريف اول در ذهن من برطرف شد و 
فهميدم كه غير از كاالهاي استراتژيك دفاعي, مثل هواپيما در كاالهاي مصرفي اتومبيل، رختشور و يخچال هم 

 آورد. ه وجود مياين مشكل را ب
خواهم بگويم فرق بين اين ماشين و اين دستگاه را  س) شما توضيح بفرماييد, شايد من غلط گفته باشم، مي

 دولت خريده باشد يا يك عامل خريد ديگري خريده باشد و به شما فروخته باشد فرقش چيست؟
وم حضرتعالي برسم, بعد اشكال سوم ج) اين اشكال سوم مال آقاي آل اسحاق است. اجازه بدهيد به اشكال د

خواهد، به  را در خدمتتان هستم. اشكال دوم حضرتعالي اين بود كه شركت مادر زياد فروخته شدن كاال را مي
خواهيم ببينيم چنين چيزي هست؟ شركت در مقطع  اينكه نمايندة من يكي باشد يا پنج تا كاري ندارد، مي

دوم اين بود كه شركت انحصاري, فروش بيشتر اين قلم را در ايران  كند يا در طول كار؟ اشكال مالحظه مي
گويد به من انحصار  خواهد, كاري ندارد به اينكه به يك نماينده انحصار بدهد، اين همان نماينده است كه مي مي

پنج تا، ده خواهد، كه اين آقايان  دهم كه اين فروش در مبدأ را زياد مي بده، بنده هم همين جا را سؤال قرار مي
تا، سي تا، نماينده بشوند از طرف من بروند و با هم سر مشتري دعوا كنند، جنس را ارزان بفروشند و براي يك 

 مدت مقطعي دو سه ساله جنس من بازار زياد پيدا كند، بعد ورشكست بياورد.



 ····························································································  ٣٠٩ 
اين در انحصار حاصل  كند، فرماييد هدفي كه فروشنده براي داشتن بازار بيشتر دنبال مي س) يعني شما مي

گويم در بعضي شرايط با انحصار و در  ها، در انحصار نماينده، من مي شود يا در عدم انحصار؟ نه انحصار قلم مي
 بعضي شرايط بدون انحصار.

فرماييد، فرموديد كه او طالب زيادتر  ج) عيبي ندارد، قبالً به حسب ضعف هفتة ديگر مطالب مطالعه مي
اش از اين نوع است، عيبي ندارد من حاال مطلب را تمام بكنم از حضورتان  انحصار طلبي فروخته شدن است و

 كنيم.  استفاده مي
اش از اين است كه آنها را دارند  خواهد بيشتر بفروشد و نگراني ) عرض من اين است كه آن فروشنده مي٥س

آورم،  تر نمي ر را از صد تومان پائينگويد من اين خودكا فروشند. قيمت فروش دست خودش است و مي ارزان مي
خرد، اين هزار نفر  خرد و از اين يك نفر مي پس همة [؟] منتهي فرقش اين است كه از اين آقا هزار نفر مي

 بخرد حداقل هزار نفر به اندازة خودش همكاري دارد. 
قدرت به آن هزارم است  فروشد، ولي اگر يك نفر خريد ) اگر هزار نفر خريد آن را هزار و يك تومان مي١س

 شود. و هزار و پانصد تومان مي
 ج) احسنت.

س) آن وقت در نهايت به ضرر آن فروشنده خواهد بود. نكتة ديگر اينكه مقدار قطعات يدكي حساب 
اي دارد, يعني اگر طرف هزار تا ماشين بفروشد، مشخص است كه بايد روي حساب استهالك ده  مشخصه

اش در  [؟] لذا كليد دست خود آن فروشندة اصلي است و به اين ترتيب هر چه مشتري اش اين قدر بايد ساله
داخل بيشتر بشود، امكان اينكه آن بيشتر ناز بكند و قيمت را باالتر ببرد و حداقلش به جاي اينكه ده تا بفروشد 

 فروشد، چون هر خريداري بايد يك مقداري سود گيرش بيايد. صد تا مي
 طرف دوم نوار

گوئيم قيمت براي كارخانة مادر دست خودش است، يك نفر بيايد,  عرض من اين است كه گاهي است مي
گويد صد تومان، و رابطة خريدار و فروشنده را همان  فروشم و به هزار نفر هم مي گويد صد تومان قلم را مي مي
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اين آقا. اين يك نفر يا آن هزار رود آنجاست. خريدار هم  گويد پولي كه به جيب شركت مي كند، مي جا قطع مي

گويد كه اين آقايان  خواهد، يعني شركت مي نفر باشد. يا اينكه مسئلة خريد را تا مصرف كننده واقعي شركت مي
فروشد، ولي آن هم عقل  برد و يك جنس هزار توماني را هزار و پانصد تومان مي اگر يك نفر باشد، به ايران مي

خرند، كاالي  ر اين قدر گران بدهم كه بازار نتواند تحمل كند, تعداد كمي از من ميدارد، آن هم اين است كه اگ
كنم. من كه فقط  كنند، اگر آن قدر هم ارزان بفروشم كه زير قيمت خريد باشد, ضرر مي جانشيني انتخاب مي

د از شركت خارجي قلم عقل ندارم، حاال بيائيم ببينيم اينها با هم رقابت بكنند و پنجاه نفر يا هزار نفر بياين
گيرند، خود فيكس بودن  بخرند و دو [؟] بعد هم مارك جا نيفتد، چرا؟ براي اينكه بر عليه هم موضع تبليغ مي

شود. خود اينكه بازار يك روال نمايندگي داشته باشد، يك پرستيژ  قيمت و متزلزل نبودن, در بازار حساب مي
 نمايندگي بنز و نمايندگي هيلمن نيست، نمايندگي خاصي دارد. آورد، همه جا دكان بقالي نيست و  ديگر مي

 س) اين قبح است و حسن نيست، [؟]
پذيريم. خود اينكه من بتوانم در دراز مدت يك جا دوام بياورم, نه اينكه يك  ج) عيبي ندارد، اين قبح را مي

نشود! نه، روي مصرف ايران,  بار گُري آتش روشن بشود و بعد بخواهد فوتش كنيم و بر آن بدميم و روشن
گويند جنس  ريزم تا اين مارك كامل جا بيفتد، جا كه افتاد, بعد ديگر مردم مي برنامة دراز مدت بيست ساله مي

هاي در ايران از آلمان  خوب فالن چيز است, ولو زحمت داشته باشد. من روي موضع رواني مردم و مشتري
دانم و به ضرر دراز مدت شركت نگاه  بتي را هرج و مرج در بازار ميها و شبكة رقا كنم مصرف كننده حساب مي

كنيد و عنصرهايتان در نمايندگي، و در  كنم هر چند در كوتاه مدت به نفعش باشد، شما عنصر جذب مي مي
نشينند با  آيد مي شوند، بعد وقتي در آلمان و انگلستان كمپاني مي مديريت شبكة اقتصادي محض كارآزموده مي

كنيد، چه كساني  هاي عادي هست، شما چند نماينده داريد, چه كار مي كنند به ظاهر صحبت صحبت مي آن
عناصرتان هستند؟ از كارشان راضي هستيد؟ قدرت كارشان چيست؟ اگر ديدند ضعف هست, حتماً از آنجا 

م مديريت دارد كنند كه شما اينجا برگشتيد, سيستم مديريت را اصالح بكنيد، اين سيست هايي مي توصيه
كند،  كند، هزينة تبليغاتي را گاهي خودش قبول مي بينيد و روي پرورش روحي جامعه دارد حساب مي مي
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شود كه تلويزيون چه قدر  بيند نمايندگي حاضر نيست هزينة تبليغاتي را درست انجام بدهد، وارد مذاكره مي مي

دهند. ولي اگر رقابت  طوري است، تحت كنترل قرار مي هشان چ ها و دكور مغازه تبليغات دارد، تابلوي نمايندگي
اي كه اطرافش هم چيزهايي است گذاشتند. يك بقالي را در  شد: يك رختشور توشيبا آوردند در مغازة بقالي

نظر بگيريد كه خيلي هم كثيف باشد، بعد اين را هم براي فروش آوردند آنجا گذاشتند، در نظر او اصالً جنس او 
جا نيست نشان  شود، اين بي گويد, بايد بيائيد اموري كه كنار ذهن آقاي خريدار تداعي مي ديد، او ميرا خورد كر

هاي متعدد زيبا را  كنند, حتي نقشه كنند، حساب شده كار مي دهد كه تمام دنيا از يك نقش پيروي مي مي
خواهد براي دستگاه  عني او هم ميگويد براي اينكه تكرار خاصيت خودش را روي ذهن بگذارد، ي اندازند، مي نمي

 خودش متسلط درست كند، طرفدار متعصب درست كند، نهايت كشيده به موقعيت.
بينيم طبقة فالنش  گفت كه در ژاپن رفتيم در فالن كارخانة ماژيك سازي مي اصالً متخصص رواني به ما مي
خندند  كنند, اينها دارند قه قه مي ب ميشان حسا ها كه روي ثانيه دهد، ژاپني يك عده مهندس را دارد خرج مي

كنيد و دست روي دست برايشان ميوه  طوري داريد پذيرايي مي گوييم از اين پنج شش تا اين و بيكارند، مي
طوري برايشان عشرت طلبي درست كرديد، همة ژاپن غرق كار است، روزي دوازده ساعت كمتر كار  بريد، اين مي

فقط دو تا طرح بدهد كه از نظر رواني اثر كند, براي ما كافي است. بنده عرضم  گويد, اين در سال ندارند. مي
گوئيد بازار آزاد برايش بهتر است، شركت را تا مصرف  كنيد و بعد مي اين است كه شما چرا شركت را قطع مي

داند, اين  مي كننده ببريد و بعد هم ضربدر دراز مدت كنيد نه در مطلب، اصالً روابطي را كه براي خودش صحيح
كند برايش  كند، اگر ضعفي هم باشد, نمايندگي گران بفروشد, سعي مي است كه در دراز مدت مالحظه مي

روشن بكند, حتي اگر بنا شد تبليغي، پولي، ارزانتر حساب كند، هر چه! با او كار كند، قضيه شبكة انحصار 
سازد، اگر هم  به بازار متشخص حاضر مي طور نيست كه فقط تقاضايش از اين طرف باشد، آن طرف هم اين

طوري بخرند، هر چه بخرند!  اي ندارد، بپذيرد كه تجار همين ابتداي كار براي وارد كردن بازاري كه هيچ نماينده
گويد كه بيائيد  هر چه دم دستشان هست در انبار بردارند و بروند، اين در ابتداي كار عيبي ندارد ولي بعدش مي

خل اين شش نفري، ده نفري، صد نفري كه آمدند, دو تايش آدمي بود كه از نظر استعداد, درست كنيد، دا
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گويد آدمهايي هستند كه وارد نيستند ولكن يكي دو نفرشان [؟]. حاال بنده  ويزيتور ما كه صحبت كرده مي

اش از  اينجا همه ها اش چه ميزان صحبت است، آيا واقعاً كمپاني سؤالم اين است كه آيا اين حرف دوم درباره
شركت   جنگيدند، شان داشتند با شركت مادر مي ناحية اينها جبر بود؟ اگر جبر از ناحية اينها بود، اينها با سرمايه

توانست، براي اينكه اين  رسيد و نمي خواست ده تا نمايندگي باشد براي هيلمن و هيلمن زورش نمي مادر مي
گويد من به اين شرط چهل درصد  سؤال سوم آقا كه اين انحصار مي جنگيد. تا بعد برسيم سرمايه داشت و مي

 فروشم كه از جاي ديگر نخرد، انحصار دولتي خوب است يا بد اين سؤال سوم است.  مي
 فرماييد در امر تجارت بازرگاني از زواياي متعدد. .. س) اين مطالبي كه جنابعالي بيان مي

 ج) فقط از يك راه وارد بشويم
آورد؟ قاعدتاً اما از اين  آورد و عدمش چه چيزي را نمي يك چيز بيان شد كه انحصار چه چيز را مي س) [؟]

 زواياي مختلف كه شما وارد شديد. ..
 ج) انحصار از زواياي مختلف يا اصالً از بحث انحصار بيرون رفتيم.

 ها، فاكتورهاي مختلف. س) در همين علل انحصار بازار آزاد و اين حرف
 فاكتورهاي مختلف به انحصار و بازار آزاد. ج)

 گذارند، در بازاريابي زواياي مختلف است. س) اصوالً در گرفتن بازار, اسمش را بازار يابي مي
 اش انحصار بود؟  ج) آن وقت زواياي مختلف منتجه

خيلي از اين  خواهم بگويم در بحث, در خيلي از جاها س) ممكن است انحصار باشد و ممكن است نباشد. مي
مطالب جوابش مثبت است، در بعضي جهات و در بعضي مطالب هم جوابش منفي است، اين بستگي به نوع 

خواهم به همان صحبت اولية  گويم؛ من مي كاال، نوع بازار و نحوة فروش دارد، اما من چيز ديگري را مي
ه دست دولت بدهيم, اين مطالب برداشته جنابعالي برگردم. صحبت اوليه جنابعالي اين بود كه ما عامليت را ب

گفته كه  خواهم بگويم كه براي اين كمپاني بخصوصي كه نام برديم، كمپاني بنز: بنز آن موقع مي شود. مي مي
گويد, يا اين  كنيم ما در ايران يك نمايندگي يا ده تا نمايندگي داريم. اآلن دولت ايران مي فرض مي
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كنم، بنز چه جوابي خواهد داد؟ جواب خواهد داد كه  ردار يا من تو را تحريم ميهايت را، انحصار را ب نمايندگي

كنم  هايم اين قدر برايم ارزش دارد كه نبودش با نبود بازار من برابر است، فكر نمي من بودن انحصار نمايندگي
اوايل كه دولت ايران طور كه در ايران ناسيونال تا آنجايي كه ما داستانش را شنيديم,  چنين حرفي بزند. همين

خواست با تالبد وارد مذاكره بشود، تالبد گفت هر كاري بكنيد من نمايندگي خيامي را دارم، ايران هم پايش را 
در يك كفش كرد كه تو داري؟ من هم حاضرم ايران ناسيونال را ببندم كه رفيقمان هم به طور مشترك[؟] بعد 

 ند.به جايي رسيد كه تالبد گفت بسيار خوب, نب
حاال اگر احياناً امر بر اين دايره بشود كه شما اين را قبول كنيد كه اين قوانين دست ماست, يعني دست 

خارجي اگر روي انحصار تكيه بكني   تواند انحصار را منفي بكند و اخطار هم بكند, كمپاني دولت است، مي
ها را  س قدرت ورودش را ندارد. اين پايهكنم، و اگر هم بگويي اين جنس نبايد وارد بشود, هيچ ك تحريمت مي

گوئيم  باشد يا مي  گويم فرقي ندارد, چه آنكه خريدار دولت ها را قبول داريم, مي قبول داريم يا نه؟ اگر اين پايه
كنم، انحصار  خواهد بخرد، بحث سر همين قسمت بود. من اصل مطلب شما را نفي نمي خريدار آزاد، هر چه مي

لب، در نود و نُه درصد از موارد مظنون است، اما برداشتن انحصار فقط و فقط راهش عامليت در بسياري از مطا
 دولت است، اين يك تأمل است.

گويم، من  هاي خارجي من نود و نُه درصد نمي ج) من يك چيزي فهميدم كه فرموديد, وجه قالب كار شركت
جاد بازار انحصار است، ما هم اين حرف را نداريم. هاي خارجي در اي آورم، وجه قالب شركت روي هفتاد درصد مي

شويم.  آئيم سراغ اينكه حاال در نحوة مبارزة با اين، آيا دولت هست يا ملت؟ اين بحث سوم هست كه وارد مي مي
 ولكن ما سه قسمتش كرديم. 

 س) شما فرموديد براي برداشتن اين، تنها راه عامليت دولت است.
 ) [؟] ٢س

 اينكه همين امر قابل كنترل است كه بگويند وارد نشود، [؟]  س) مضافاً بر
 شود. ) همان عامليت مي٢س
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طوري ايشان وجه تمايز را روي تمركز و  گردد كه چه خواهم بگويم روي همان جريان برمي س) من مي

ود، اگر نه! خواهم بگويم نقطة اساس هم همين جاست كه اگر عامليت با دولت تمركز بش انسجام گذاشتند. مي
خواهم بگويم كه باز در همين جا هم انسجام ممنوع  قانون آن بظاهر. قانونيت به همان حدود كم اختيار، من مي

 است، آن تمركز با [؟] از نظر ما در دورة انتقال, چون قابل كنترل هم هست.
هم جلو برويم [به شوخي]  كنيد كه دير در اين مطلب آمديم و دير وارد هستيم با ج) شما با ما مصامحه مي

شما مالحظه بفرماييد, فرضي كه ما داريم اين است كه حاال بيائيم بگوئيم طريقة مبارزة با اين انحصار چيست؟ 
اش اين است كه دولت يا مردم عامل بشود؟ در بحث قبل دو چيز تمام شد, يكي اينكه به وضع  آيا طريقه

ما مانعش بشويم, اين در وجه قالب يك چيز تمام شد. يك چيز هم طبيعي به صرف خارج از انحصار، مگر اينكه 
شان مال كارخانة  تمام شد كه كاالهاي مصرفي هم وجه قالبشان، نه اينكه تكنيك پيچيده باشند, قطعات يدكي

خودشان، تكنولوژي خودشان، به اصطالح پتنتشان، ليسانس صنايعشان تا قطعات يدكي جريان دارد. حاال در 
  فرمايند حرف سر همين مطلب هست, من يك سؤال بكنم: اگر كاال از خارج به وسيلة سوم كه ميآن وجه 

دولت خريده شد، صد هزار تا جمع شد، آمد اينجا دولت شخصاً در داخل حق ندارد به مصرف كننده بفروشد، 
دهم،  تا به مشهد ميدهم، دو  حق ندارد شبكه برايش درست كند. بگويد طبق اين شرايط, پنج تا به شيراز مي

دهم. اين  هاي مختلف، هر كسي با پول آمد, بخرد من به او مي دهم (به نسبت جمعيت) به استان سه تا مي
خرد, ولي من خارج كننده هستم، سفارش  آيد مي شود؟ اول كار, آن كسي كه خيلي پول دارد مي قضيه چه مي

گذارد، بنا دارم  شود؟ ميزان را دولت نمي يست كه دارد [؟] ميآيد، اينجا ك دوم، دو برابر، سه برابر، ده برابر مي
 شود؟ نگذارم ببينم چه مي

 س) اين را من تبيين نكردم.
، »بدون ميزان«داريم  بينم كه لوازم انحصار كجاست؟ ما ميزان را برمي ج) بنده به عنوان دولت دارم مي
 گذارند. اي بر اين ميزان نمي بطهآورد بخرد، هيچ ضا ميزان را بگذاريم به كسي كه پول مي

 برد. خورد كه همه را از بين مي گويند موقعي كه بازار به اشباع رسيد, چنان به سر جنس مي س) مي
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كند، آن كس  برد؟ آن كسي كه خيلي خريده ضرر مي ج) احسنت. بعد از آن چه كسي خسارت بزرگ را مي

مصرف كننده، يكي پنجاه تومان هم كه رويش بكشد بعالوة  كه آمده پنج تا خريده, برده شيراز به دست خود
خورد ولي اينكه آمده صد هزار تا يكجا  امر برايش ضرر ندارد، كنار ده قلم جنس ديگر. آن ضربة زيادي نمي

خريده، جنس ديگر هم ندارد بخرد، همة پولش را آورده در اينجا، اينجا حاكميت سرمايه است يا محكوميت 
فرستد، يك  خواهي، صد هزار تا، مي گويد كه چقدر جنس مي روم آنجا مي ت است هنوز؟ من ميسرمايه؟ حاكمي
گويد تا آنجا  رود، هنوز تابستان نيامده و زمستان است, سفارش دومي هم سيصد هزار تا، مي ماهه فروش مي

ة بيشتري دارد بايد گيريد, بله، اينجا من هستم و اين آقاي بازاري، آن كسي كه سرماي شما مرتب سفارش مي
 خواهد دو تا براي فالن شهرستان بخرد. احتياط كند يا آنكه مي

 س) فرض در جامعة ما مصداق ندارد.
كنيم, بعد در مرحلة  ج) ما كاري نداريم كه فرض در جامعه مصداق دارد يا ندارد, كار را در جامعه تمام مي

برنامه است و براي چه كسي با برنامه است؟  ه كسي بيتحققش هستيم. حاال در اينجا تجارتي است كه براي چ
هاي ديگر وارد كنم، به جاي  كنم كه من اآلن به جاي اينكه از مارك بايد ببينيم برنامه چيست؟ من سؤال مي

اينكه از جاي ديگر بياورم, آمدم چنين كاري كردم، بعد براي اينكه محدوديت ارزي را هم بشكنم, آن يك 
خواهي,  فروشم ولي با پول دالر نه ريال، تو دو تا يخچال مي ه به تاجر بگويم كه با پول ميصحبت ديگر است ك

گويم هيچي! فالني به خارج كشمش فروخته  گويي چه كار كنم؟ مي كني, مي روي در بازار آزاد دالر تهيه مي مي
 فالني قالي فروخته دالر دارد.  تواني بروي از او بخري، دالر دارد، اجازه گرفته دالرش را در داخل بفروشد مي

 :سومنوار 
 ٨٦/  ٧/  ٧تاريخ تايپ:  پياده كننده: سيد مهدي ناطقي ٠٩٩٩ـ  ٠٦٤٠ـ  ٠٠٥٣كد نوار: 

باشد، آقايان يك  نشده فكري هيچ مطالب اين در كه نيست طوري اين كه كنم عرض خواهم مي من …
ها نيست، درست است كه در عمل زياد بودند ولي  مرتبه هم نگويند كه اين بندة خدا آشناي به اين حرف

تنظيم تئوريك كار هم كه آيا واقعاً حكومت امريكا از كجا بر ايران وارد شده؟ اين را آقايان رويش فكر نكردند، 
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رح شده. اگر اين مطرح بود, اآلن ما ثمرة كارمان را چيزهاي ديگر برايشان مطرح بوده ولي اين كم مط

 ديديم. مي
كنيم،  س) شما يك مثال از استادتان زديد كه بدبختي اين است كه ما در جامعة اسالمي داريم زندگي مي

كنيم، اين بدبختي است. يعني ما  خواهم بگويم كه ما در شرايط جامعة طاغوت داريم حكم مي من هم مي
رت بازرگاني و بازرگانيِ يله و رهاي دوران طاغوت، آن نتايج را داشته، پس چون آن بوده, بازرگاني گوييم وزا مي

گوئيم اين روابط, اين ضوابط, اگر احياناً اجرا  زنيم، ما مي بايد چنان شود، در صورتي كه ما اين حرف را نمي
 تواند داشته باشد؟  بشود، عامليت چه نقشي مي

طوري باشد؟ ما در همين ضابطه كه انحصار در دست  صحبت اين هستيم كه جوابش چهج) حاال ما هم در 
فروشد يا دولت حقّ فروش ندارد، از خارج هم دولت مستقيم بخرد  دولت باشد يا نباشد؟ در داخل هم دولت مي

اجر ايراني برود يا ديگران بخرند بياورند به دولت تحويل بدهند، بعد يك فيلتر به تجار داخلي بفروشند، يعني ت
 خارج يخچال بخرد, ولي حق فروش نداشته باشد، به فروش برود. 

 ها هستند، يعني تمام مقدمات براي حلّ اين مسئله است. س) اتفاقاً مسائل مبتال به اين جلسه همين
ه اين كنيم بر خالف گذشته كه چه كار بكنيم ك ج) ما در حضور برادران هستيم، ان شاء اهللا با هم فكر مي

وابستگي از بين برود, نه اينكه نگاه كنيم بگوئيم, فعالً اين انجام بدهد وابستگي است, آن انجام بدهد وابستگي 
شود, باشد كه ان شاء اهللا اين وابستگي از بين برود نه اينكه [؟] اين چه  طوري مي است، ببينيم سير جريان چه

 (ادامه نوار ربطي به جلسه ندارد) كند، ببينيم در دراز مدت چيست چيز را اقتضا مي
»والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته«  



 

 ١٨جلسه: 
 درسهاي استاد حجت االسالم حسيني شيرازي 

 شوراي برنامه ريزي ٢١/٣/٦٢جلسه مورخ 
جلسه خصوص مطالبي  ٥الي  ٤طي » انسجام و تمركز«مبحث ناظم جلسه: به لحاظ اهميت فوق العاده 

 مورد بحث قرار گرفت كه نتايج حاصله حاكي از پذيرفتن و دريافتن بود و مردود شمردن تمركز.
اميد است در اين جلسه با بيان مثالهايي كه مصداق عيني مسئوليتهاي برادران حاضر جلسه نيز باشد 

 طالع حاصل نماييم. اما قبل از آن اگر مطرح است برادران مطرح بفرمايند.بتوانيم از نحوه مديريت منسجم ا
س: از سخنان استاد در جلسه قبل دريافتيم كه هنگام موجهه اسالم با كفر بايد تمركز استفاده شود اما در 

 مسائل داخلي كشور بايد بر اساس انسجام عمل شود.
 كديگر بر اساس سلب اختيار است يا خير؟سؤال اين است كه آيا رابطه مسئولين دولت با ي

حجت االسالم حسيني شيرازي: بسم اهللا الرحمن افلرحيم. منظورتان اين است كه اوالً كه از طرف وليه فقيه 
يا يك رهبر منصوب مي شود در كارهايش مستقل است يا خير؟ آيا عزل و نصب حاكم به دست ولي است يا 

 خير؟
شود، معنايش اين است كه فرضاً اگر استاندار قصد داشت  ت از انسجام ميالبته روشن شد كه وقتي صحب

بخش دار يك ده را عوض كند ديگر امضاء وزير الزم نيست و همين طور در مورد شهرستان كوچك نسبت به 
روستا همان تفويض اختيارات وجود دارد. مضاف بر اينكه ديگر كارهاي زيادي دست بخش دار يا شهردار باقي 

ماند. فرضاً وقتي شهردار صحبت از حافظت محيط زيست مي كند منظور اين نيست كه اگر شخص قصد  نمي
داشت باغ خود را به واحد مسكوني تبديل كند، بخش دار از اين امر جلوگيري نمايد. اصوالً تنظيمات كيفي 

يم باغات را به كلي از بين كند كه در آن صورت مجبور شو مبتني بر اسالم ذاتاً هجوم به شهرها را ايجاب نمي
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شود ديگر از بين رفتني نيست.  شمريم، باغي كه احداث مي ببريم. لذا وقتي سيستم متمركز را مردود مي

بنابراين يا ثمره آن روابط پيدايش باغات در حوالي شهرهاست يا نيست. اگر ثمره آن روابط احداث باغات را 
ه صرفه نيست كه باغ خود را از بين ببرد. بلكه از ابتدا زمين باغ را كند ديگر براي صاحب باغ مقرون ب ايجاب مي

 كند كه بخواهد آن را تبديل به واحد مسكوني كند. خريداري نمي
آيد. در حاليكه نسبت به روابط  در انسجام، مناسبات زيستي طبيعي هر كس بدنبال روابط منسجم بوجود مي

 يري دهيد. متمركز، مجبوريد در سيستم محيط زيست تغي
شود و هر گاه لغزشي از سوي  هر گاه قرار شد اختيارات به صورت متمركز نباشد در آن صورت تفويض مي

مفوض (تفويض شده) صورت گرفته اختيار عزل او را خود مفوض (تفويض كننده) داراست. بله در امور نظامي 
پوشيده با سازمان جاسوسوي شوروي كه رابطه با دشمن است (همچون جنگ عيني با لشكر صدام و يا جنگ 

)KGB) و يا سازمان جاسوسي آمريكا (CIAشود. ) در اين مواقع امور سازمان يافته شده و متمركز مي 
 فراموش نكنيم كه اين امور هيچ گاه رابطه اي با وضع طبيعي زندگي عمومي مردم ندارد. 

مقابله با اجانب مربوط مي شود و مسئله دفاع يكي از حضار: پيشتر فرموديدي در همه مواردي كه امر، به 
بايستي به صورت متمركز عمل كنيم (از  است به لحاظ هجوم كفر به سيستم مديريت متمركز كشور، ما هم مي

 قبيل جبهه جنگ)
توان تمامي امور يا حداقل بسياري از مبتال به شرايط  حال اگر بخواهيم از همين مسئله استفاده كنيم، مي

رود و چون  امعه را به مسئله دفاع ربط دارد. مثالً در امر تجارت فرموديد: چون خوف سلطه كفار ميكنوني ج
كفار به لحاظ بينش ماديشان قصد دارند ما را زير سلطه خود نگهدارند (در امر بازار كاال) پس در اين موارد مي 

صنعت ما نيز چنين است. صنعتي است  توان به صورت متمركز عمل كرد. ( به صورت دولتي) اما در كنار اين،
وابسته و مجبوريم از خارج وارد كنيم. در چنين شرايطي اگر ما مالحظه اين امور نكنيم (همچنان كه مديتي 
نكردند و ما اين شكل شهر نشيني موجود را پيدا كرديم) دوباره وابسته خواهيم شد براي جلوگيري از عارضه 

ي را نابود كرد و صنعت را وابسته به غير، الزم است مدتي با فشاري اجباري بر آن اقتصاد وابسته اي كه كشاورز
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سرمايه، ان را در جهت كشاورزي سوق دهيم همچنين با فشاري بر صنعت، آن را از محدوده تهران خارج 

ما به دنبال  سازيم و. .. خالصه تمامي امور را مربوط كنيم به قضيه سلطه و دفاع از كشور . .. با همه اين تفاصيل
 مالكي هستيم كه در اين امور سوء استفاده صورت نگيرد. آن مالك چيست؟ 

حجت السالم حسيني الهاشمي: قبل ازاينكه واردمطلب شويم سؤال مي كنيم آيا كارهايي كه قرار است در 
 اين برهه از زمان انجام شود بنام انتقال انجام مي گيريد؟ 

 شرايط هجوم كفار بر مسلمين باقي است.پاسخ: بله: تا زماني كه اين 
 س: آيا براي تأثير گذاري در شرايط است يا براي تثبيت شرايط؟ (منظور شرايط داخلي است)

ج: براي اين است كه شرايط داخلي ما مساعد شود تا از نظر قوه دفاعي در جهت مقابل با خارج برتري يا بيم 
 ي در حال تهاجم است، سيستم ما نيز چنين باشد. يا به عبارتي مي خواهيم تا زماني كه كفر

س: آيا تا زماني كه ديگر مردم طادق ايستادن بر كفر را ندارند، مي خواهيد سيستمتان چنين باشد يا قصد 
 داريد مردم را با استقامت كنيد؟ 

 ج: خير قصد داريم بر استقامت مردم بيفزائيم.
كنيد؟ يعني اگر در اموري كه دولتي  ه منفي دارد آن راترك ميس: آيا سيري كه دنبال مي كنيد اگر نتيج

 شده، مشاهده كرديد وابستگي شديدتر شده است آن را تغيير مي دهيد؟ 
س: بله. اما در حقيقت من در جستجوي مالكي بودم كه شما سوء تفسير و سوء استنباط از مسئله هجوم را 

نه فالن روستايي مي توان ادامه داد يا فقط در مواقع مواجهه بفرماييد. يعني آيا مسئله هجوم را تا كنج خا
 شود؟ روياروي كفر و اجنبي با اسالم است كه مسئله هجوم مطرح مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني الهاشمي: قابليت ذاتي هجوم از نظر عقلي، همان آمدن خانه ها و 
جوم به حساب آورد. ولي در برخورد با آن چه عكس پرورشگاهها است. يعني نمي توان برخي از تهاجمات را ه

دهيد؟ آيا مي خواهيد خود مهاجم باشيد؟ يا خير قصد داريد فقط مقاباله با هجوم نمائيد و آن  العملي نشان مي
 را دفع كنيد؟ 
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 ـ مرحله ١س: در رابطه با انتخاب سيستم تمركز در مواجه با روابط خارجي، تصور شود اين دو مرحله است. 

 ـ مرحله عامليت. ٢تصميم يگري 
مرحله تصميم گيري بسيار ساده قابل پذيرش است و آن اينكه در همه حال، سيستم باشد و اين مرحله 
تصميم گيري در سيستم تمركز را به عنوان قانون تلقي كنيم. بشرطي كه سلب اختيار صورت نگيرد و تحت 

 شند منتها در چهارچوب مشخص.همين سيستم عدم تمركز، افرادي داراي اختيار با
فرضاً گاهي است كه برخورداري من از آزادي در عمل، بي قيد و شرط است و گاهي است كه در خط 
مشخص و چهارچوبي معين از آزادي سود مي برم و گاهي اصالً در انجام هر كاري در خط مشخص و 

ري از آزادي خبري نيست بلكه بايد طبق چهارچوبي معين از آدي سود مي برم و گاهي اصالً در انجام هر كا
خواسته ديگري عمل كنم اين سه مرحله كامالً متمايز از هم هستند. حال با تجه به ذكر مثال باال، آيا منظور 
شما از بيان سيستم تمركز در مقابله با خارج، تمركز تصميم گيري و قانونگذاري است ياخير؟ سپس در آن 

 به شخص ديگري واگذار كرد يا خير؟چهارچوب مي توان عامليت را 
فرضاً در امر تجارت خارجي كه پيشتر به عنوان مثال بيان شد، مي دانيم كه قصد ما از تجارت خارجي ايجاد 
تمركز است همراه با عامليت دولت. به لحاظ جلوگيري از سلطه خارجي. (جلوگيري از سلطه خارجي يعني 

گيرد كه سلطه خارجي به وجود نيايد. ) البته اين ضوابط را مي توان واردات و صادراتمان تحت ضوابطي صورت 
كند. از  قرار داد، اما دليلي وجود ندارد بر اينكه عامل آن نيز خود دولت باشد. فرضاٌ وقتي دولت اعالم مي

يچ اسرائيل نبايد چيزي خريد. اعم از اينكه عامل خود دولت باشد ياملت، در هر دو صورت اجازه خريد به ه
كس داده نشده است يا در مورد عدم كاالي غير مجاز، درمقابل عمل چه دولت باشد و چه بخش خصوصي، 

توان مبادرت به ورود كاالي غير مجاز نمود. لذا اين چه منطقي كه در مواجه با تجازت  درهر دو صورت نمي
از دولت هيچ كس را مجاز شود كه در مقام عمل نيز به غير  خارجي از سخنان شما اينگونه استنباط مي

 دانيد؟ در عامليت دولت چه امتيازي وجود دارد؟  نمي
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كنيم سپس به توضيح آن  ج: به دليل اهميت فوق العاده و حساس بودن سؤال، ابتداء سؤال را مرور مي

ـ مردم وارد  ٢ـ شخصاً دولت وارد كننده باشد.  ١توان از هم تميز داد.  پردازيم. در اين سؤال سه مورد را مي مي
ـ اصالً ضوابطي وجود نداشته باشد يا ضوابط  ٣داند)  كننده باشند. (تحت ضوابطي كه دولت آن را صحيح مي

 ناچيزي وجود داشته باشد.
آيد كه دولت در موارد متعددي بايد شخصاً وارد كننده باشد.  از مطالبي كه قبالً عرض كردم اينگونه بر مي

ذيالً به صورت مثال عرض مي كنم دليل قانع كننده بيان داشتيد در آن صورت مي حال اگر در رد مطالبي كه 
پذيريم كه هيچ اشكالي وجود ندارد بر اينكه مردم وارد كننده باشند و گرنه قبول كنيد كه حتماً بايد دولت 

 خود وارد كننده كاال باشد.
به اينكه هنوز در ايران بازاري براي فروش فرض كنيد من در آلمان توليد كننده يك نوع قلم هستم. با توجه 

اي از ايران براي عقد قرارداد نزد شما آمد  كنم كه وقتي نماينده كاالي خود ندارم به ويزيتور خود خاطرنشان مي
 ٣اي  بايستي از تمام خصوصيات وي مطلع شوي بدين ترتيب كه تشخيص صالحيت وي؟! نرخ قلم را دانه مي

دالر را مي پذيريم بدين ترتيب ر ايران بازار  ٢مخالفت سه دالر از طرف وي، پيشنهاد دالر تعيين ميكنم. با 
 فروشي براي كاالي خود ايجاد مي كنم كه كاال هر چه بيشتر وارد بازار ايران شود.. ..

د در زمان رژيم سابق از طرف كارخانه ژوكي (متعلق به ژاپن) انواع چرخهاي خياطي و آبميوه گيره و. .. وار
ريال بود (مشابه آن، متعلق به آمريكا با قيمت  ٤٥٠٠ايران مي شد كه قيمت آب ميوه گيري ژاپني، در ايران 

رسد) بعد از مدتي (حدود يك سال و اندي) كه آب ميوه گيري ژاپني بازار پيدا كرد و   ريال بفروش مي ١٢٠٠٠
ريال و در آخر از نظر قيمت مطابق  ٨٠٠٠ريال افزايش يافت و بعد از چندي به  ٦٠٠٠مرسوم شد قيمتش به 

 رسد.  مشابه آن (آمريكايي) بفروش مي
... در اين موقع شخص ديگري از ايران براي خريد همان قلم نزد من مي آيد اما ديگر با او قراردادي مبني بر 

د. ( با اينكار فروش قلم امضاء نمي كنم. به او مي گويم براي خريد قلم به نماينده من در ايران مراجعه كن
 كنم.) سيستم تمركزي ايجاد مي
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 گويد: از طرف دولت ايران امضاء كردن قرارداد انحصاري ممنوع اعالم شده است. او در جواب مي

 كنيم. مي گويم: بله ايشان نسبت به اين انحصار تعهدي ندارد اما ما نسبت به ايشان احساس تعهد مي
گي ديگري بپذيرم. نماينده اول من نمي تواند كار كند. لذا براي اينكه از در اينجا من مي دانم كه اگر نمايند

 آلمان كنترل بازار ايرانرا در دست داشته باشم، به هيچ عنوان نمايندگي دومي را قبول نمي كنم.
در اينجا اگر متوجه شوم كه نماينده من نمايندگي چند شركت ديگر را هم پذيرفته، نيز آزاد هستم به 

 ي نمايندگي دهيم كه درعمل نسبت به ضوابط شركت مقيد بوده و از آن تبعيت كنند.ژاشخاص
نماينده هم اعتراض كرده مي گويد: دولت ايران انحصار را مردود مي شمرد. بدين لحاظ من در پذيرفتن 

 نمايندگيهاي ديگر خود را آزاد مي دانم.
اردادي به صورت رسمي با ما امضاء كنيد ولي شما در جواب مي گوييم: ما هم شما را مجبور نكرديم كه قر

 مي توانيد در عمل نسبت به شركت ما وفادار باشيد. يعني از جاي ديگر كاال وارد نكنيد.
ايشان در جواب مي گويد ما اين التزام عملي را هم نداريم. چون قبل از تعهد نسبت به شما، نسبت به اسالم 

 تعهد داريم.
رد. ولي من با كسي قرارداد امضاء مي كنم كه قبل از تعهد به اسالم، متعهد به وضع مي گويم اشكالي ندا

زندگي و معيشت خود باشد. لذا از اين پس جنسي تحويل شما نمي دهيم. (در اينجا يا نماينده مجبور مي شود 
 از قوانين شركت مذبور تبعيت كند يا شركت شخص ديگري را به عنوان نماينده بر مي گزيند)

% نمايندگي انحصاري ٨٠نماينده اعتراض مي كند اما شركت با درست كردن مقدماتي او را قانع مي كند كه 
به نفع شماست و اين در حالي است كه شما متعهد به ضوابط شركت نيستند در حالي كه شركت خود را نسبت 

ه منافع شما متعهد مي داند. به منافع شما متعهد به ضوابط شركت نيستند در حاليكه شركت خود را نسبت ب
بنابراين اگر شما متعهد به قوانين شركت باشيد، ديگر احتياجي به فرستادن ارز از ايران نيست ما خود تأمين 

كنيم. حتي به شما اختيار مي دهيم پولي كه قصد داريد براي ما بفرستيد به ايران بازگردانيد و نزد بانك  ارز مي
 دالل خوب و منضبط باشيد تا من هم زندگي شما را تأمين كنم! ايران بسپاريد. لذا شما يك
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با توجه به مثال باال، پاسخ دهيد نفوذي كه ما براي روابط توليد و توزيع و مصرف خارجي قائل هستيم از چه 

 راهي است؟ مسلماً از همين راهها است.
 ت.در مقابل ما مسئله تجارت خارجي و نفي نفوذ كفار بر مسلين مطرح اس

به جاست سخن زيباي يكي از اساتيد اخالق در اينجا بيان شود. ايشان مي گفتند: اشكال كار در اين است 
 كه ما در مملكت اسالمي مسلم هستيم.

پرسيديم منظور چيست؟ گفت وقتي كه در صدر اسالم شخصي به اسالم مي گرويد دائماً سؤال ميكرد كه 
مي باشد؟ (يعني زندگي گذشته خود را باطل مي دانست و براي رفع دراين كار چه عملي انجام دهم كه اسال

 كرد.) حوائج خود مرتباً رجوع مي
حال ما در مملكت اسالمي زندگي مي كنيم. در نتيجه تمام كارهاي خود را اسالمي مي دانيم! بايد شخصي 

 استي كارمان اسالمي نبود؟!پيدا شود و اثبات كند كه فالن كا ما اسالمي نيست. آن وقت مي انديشيم كه بر
فرضاً غيبت كردن را امري عادي مي دانيم. زيرا در خانه اي كه به دنيا آمديم مشاهده مي كرديم كه همه 
غيبت مي كنند. براي ما نيز اكر زشت عادي جلوه كرد. وقتي به سخنان يك روحاني كه مي گويد: جرم و 

ور نمي كنيم (چون زنا عمل زشتي بود كه در خانه ما هيچ گاه جريمه غيبت برابر با زنا است. گوش مي دهيم با
انجام نمي شده، همچنين مسئله ربا را سطحي تلقي مي كنيم در حالي كه واقعاً در نامه اعمال جريمه آن برابر 

 شود. زنا نوشته مي
بر با زنا نوشته خواهد بنابراين اگر به بسياري از ربا خوارها تفهيم كنيم كه: در نامه عمل شما جريمه ربا برا
 دارند. شد و آنان را بدين باور دهيم و شناعت اين عمل را باور كند، ديگر از اين كار دست بر مي

فرمودند: افرادي كه در خوردن ربا مضطر هستند  مدتي پيش كه يكي از بزرگان بحث مي كرديم، ايشان مي
در نزد آنان منفور است) و در خوردن گوشت مانند اضطراري كه حاضر شوند گوشت سگ بخورند (چيزي كه 

شود. البته اگر براي  اي كه از مرگ خالصي يابند اكتفا كنند خوردن و يا دادن ربا بر آنان حالل مي سگ به اندازه
 ترويج كسب و رنگين تر شدن سفره يشان اين كار را ادامه دهند حرام است.
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رجي در ايران، همچنين خريد كاال، اعم از كاالهاي در روابط بازرگاني خارجي، وارد شدن شركتهاي خا

مصرفي يا واسطه اي يا سرمايه اي از خارج چنان امر عادي شده است كه اگر كسي بگويد هجوم و تحت سلطه 
بودن از همين طريق صورت مي گيرد. بر او خورده مي گريم و مي گوييم: او هم اسالم را چنان دشوار مي كند 

 نشود! كه ديگر كسي مسلمان
خالصه تا جايي كه تجار خود در ار واردات دخيل باشند. اما حق فروش در ايران را نداشته باشند و دولت 
هم در صدي به عنوان حق الزحمه به آنها بپردازد (به علت شناخت بيشتر تاجر از محل توليد و. ..) براي ما قابل 

طرف قرارداد با خارج هم خود تاجر باشد و از حق فروش  قبول است. اما اينكه نمايندگي به آنها واگذار شود و
 در ايران نيز برخوردار باشد. قابل قبول نيست. زيرا سلطه كفار بر مسلمين از همين جا آغاز مي شود.

يكي از حضار: در قسمت اول كه فرموديد: آن نماينده، قرارداد انحصاري را چنين و چنان در داخل انجام 
هاي توليدي خارجي يك هدف را دنبال مي كنند و نتيجه آن هدف، همان  يم كه كل شركتدهد. بايد بدان مي

 طور كه قبالً اشاره فرموديد ممكن است سلطه كفار بر مسلمين باشد.
كند، چيزي نيست جز فروش بيشتر كاالي  آن هدفي كه فروشنده خارجي در نمايندگي انحصاري دنبال مي

 خود.
ه در رابطه با فالن كشور مي توان كمپاني مخصوصي را در ليست سياه قرار داد يا جزو قوانين ايران است ك

را در ليست سياه قرار داد و » بنز«توان كارخانه  نداد. فرضاً با وجود رابطه ممتد و گسترده ايران و آلمان مي
 گفت: هيچ كس حق خريد جنس از كارخانه بنز آلمان را ندارد.

% ماشين ٩٠ت كاترپيالر (با وجود اينكه كارخانه ما در آن در آمريكا قرار دارد و از زمان شهيد رجائي، شرك
گردد) تحريم شده است. بعد هم متأسفانه اين  آالت سنيگن راه و ساختمان ايران از شركت مزبور تأمين مي

ر اسپانيا، شركت گسترش پيدا كرده. به طوري كه حتي ورود قطعات يدكي ماشين آالت را از كارخانه مزبور د
 غير مجاز اعالم كرديم و كم كم خود را به تنگنا انداختيم تا جايي كه امروز مقداري راه ورود آن را باز كرديم.
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باشد. زماني كه با دادن انحصار  دانيم كه هدف شركتهاي خارجي، فروش هر چه بيشتر توليدات خود مي مي

ادن نمايندگي انحصاري خاصي شركتها نبود كه تحميل شدند كه تازه د نمايندگي به اين هدف خود نزديك مي
شد بلكه خاص خود نمايندگي انحصاري در ايران بود كه مي گفت كاالي خود را در انحصار من قرار دهيد تا  مي

 بتوانم براي فروش هر چه بيشتر كاال فعاليت بيشتري نشان دهم (يعني كامالً بالعكس بود.)
است دولت جمهوري اسالمي تحريم انحصار است. در نتيجه براي فروشنده چون قوانين موجود ايران و سي

ـ از دست دادن بازار فروش. مسلماً فروشنده براي از دست ندادن بازار  ٢ـ عدم انحصار  ١تنها دو راه وجود دارد 
 كند. راه اول را انتخاب مي

، سلطه خارجي را به نحوي از انحاء آنچه كه مد نظر فروشنده است بازار است. گرچه در نهايت همين بازار
كند در اينكه  شود ديگر فرق نمي آورد، ولي يا بايد اصالً كااليي از خارج خريداري نكرد و يا اگر وارد مي پديد مي

وارد كننده دولت باشد يا بخش خصوصي. در هر دو صورت سلطه خارجي پديد خواهد آمد. لذا اين روابط 
 كنيم در بعضي مواقع روابط بود. ضمن اينكه اعتراف مي خصوصي نبود كه سلطه آور بود

گرفت نه  اگر توجه داشته باشيم، در قوانين انحصاري هميشه تخلف از سوي نمايندگي انحصاري صورت مي
از شركت. گذشته از آن بايد قبول كنيم كه رقابت در بازار كاال در جهان چنان شديد است كه اصالً اين سخنها 

 مفهومي ندارد.
شايد در تمام انواع اجناس، اجناس منحصر به فرد از تعداد انگشتان دست تجاوز نكند. يعني در همه چيز 
رقابت شديد بين كشورهاي صنعتي وجود دارد. فرضاً بايد يك نوع محصول ژاپن را نتوان يافت كه از آلمان يا 

انحصاري است. اين قطعات را  ٧٠٧همچون اي  آمريكا نتوان تهيه كرد و بالعكس البته قطعات هواپيماي پيچيده
توان تهيه كرد. اما در بقيه اجناس چنان رقابت شديد است  به غير از كارخانه سازنده هواپيما از جاي ديگر نمي

كند.  كه قابل تصور نيست. لذا امروزه تكنولوژي غرب براي به دست آوردن بازار، ديگران اين راهها را انتخاب نمي
د كه عامليت هم دولت ايران باشد، تمام آن شرايطي كه قبالً عرض شد در اينجا نهفته است و بنابراين هر چن

 هيچ فرقي وجود ندارد در اينكه عامليت دولت باشد يا بخش خصوصي.
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حال فرض كنيم عامليت دولت باشد. باز تمام آن شرايطي كه عرض شد در اينجا نيز نهفته است و هيچ گونه 

 فرقي وجود ندارد.
گويد: اگر در برنامه خريد. قرار داد بلند  فرض كنيد قصد داريم از آلمان جنس بخريم. فالن شركت آلماني مي

دهم. (براي اينكه بازار فروش را در  مدت با شركت من امضاء كنيد قيمت اجناس خود را فالن مقدار تنزل مي
 اختيار داشته باشد!)

يچ گونه بستگي با عامليت ندارد. آن چه كه براي شركت خارجي خالصه تمام شرايط و قوانين كه بيان شد ه
 مطرح است نگاهداشتن بازار فروش است و بس.

يكي از حضار: اساساً وقتي اختيارات كل خريد را به پنج نفر واگذار كرديم، چگونه اين مطلب كه: كل جامعه 
 كنيد؟ ميفساد پذير هستند ولي اين پنج نفر فساد پذير نيستند. زيرا توجيه 

البته من معتقدم كه دولت بايد در اكثر كارها عامليت داشته باشد. همان طور كه امام فرمودند: عامليت 
كاالهايي كه احتمال فساد و سود جويهاي فوق العاده وجود دارد بايد در اختيار دولت باشد. اما اينكه كل 

وصاً اينكه با اين كار خود ايجاد تمركز عامليت در دست دولت باشد (به دليل انحصار) صحيح نيست. خص
 ايم. كرده

يكي از حضار: البته اميدواريم به جايي برسيم كه ما نيز قانع شويم كه اگر عامليت در دست دولت باشد 
جلوي مفاسد گرفته مي شود، اما به همان داليلي كه فرموديد ما عقيده داريم كه اگر احياناً در عامليتها تعدد 

 نيز حضور هميشگي داشته باشد، اين رقابت باعث خواهد شد كه كنترل كننده همديگر باشند. باشد و دولت
شود كه اوالً جز در تكنولوژي هاي پيچيده مانند قطعات يدكي  ج: از مطالب آقايان اينگونه برداشت مي

ي عامل امكان چنين حصري هواپيماي بوئينگ، بقيه كاالها در بازار رقابتهاي جهاني، جانشيني دارد. بنابراين برا
نيست (اگر آزاد باشد) ثانياً هميشه پيشنهاد نمايندگي انحصاري يا عدم انحصار مطرح نيست. ثالثاً: چرا انحصار 

 دانيد ولي براي ملت بد است؟ را براي دولت عمل خوبي مي
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ني و منطقي را به خاطر قبالً بايد فاصله بين توجيه، ترغيب، تمثيل (كه هر سه مترادف هستند با تدوين برها

داشته باشيم. (تدوين برهاني و منطقي يعني: مطلب از نظر محاسبه علمي چنين است و توجيه يعني: وجهي را 
مالحظه كنيم كه راضي شويم. بنابراين مطلبي كه عرض مي كنيم اگر توجيه و راضي شديد آنر ا نپذيريد. تا 

 را ما معتقديم كه مطلب بايد تبيين منطقي شود.)وقتي رابطه منطقي آن را نيز مالحظه كنيد. زي
در مورد قسمت اول كه گفتيم: كاالي جانشيني در بازار رقابت وجود دارد و رقابت هم بسيار شديد است اال 

 در تكنيكهاي پيچيده مانند هواپيماي بوئينگ.
كه آنها كاالي پيچيده  شمرم تا شما تشخيص دهيد رسد يك به يك بر مي حال من كالهايي را كه بذهنم مي

 هستند يا خير؟
توان از نوك خود نويسهاي ديگر استفاده كرد؟  مي» پاركر«ـ خود نويس: آيا براي تعويض نوك خود نويس  ١

باشد؟ منظور اين است كه فرضاً كارخانه خودنويس سازي  يا خير فقط نوك همان كارخانه قابل استفاده مي
سازد كه قابل استفاده با همان نوك مورد كارخانه باشد لذا اگر نوك خود  يخود نويس خود را طوري م» پاركر«

 كند. كند در غير اين صورت خراب كار مي نويس همان كارخانه مذبور باشد، خود نويس خوب كار مي
يكي از حضار: اصوالً امروزه براي استفاده از خود نويس، عوض كردن نوك آن ديگر مقورن به صرفه نيست 

 ايد با خراب شدن نوك خود نويس كًال خود نويس را عوض كرد.بلكه ب
پذيريم. اما در مورد ساعت، فرض مي كنيم تعويض قطعات ساعت نيز مقرون به  ج: بسيار خوب اين را مي

اندازيم: ولي در مورد چرخ خياطي چطور؟ وقتي براي تعويض يك قطعه  صرفه نباشد. ساعت را هم به دور مي
دهد.  كنيم ولي چرخ مقداري صدا مي گويد: قطعه خراب را عوض مي رويم مي عمير كار ميچرخ خياطي نزد ت

شوم كه عمر  شود. بعد متوجه مي گويم: اشكالي ندارد. اما بعد از مدتي صدا از جاي ديگر چرخ نيز بلند مي مي
طعه اي كه عوض پرسيم مي گويد: چون آن ق سال تقليل يافته است وقتي علتش را مي ٥چرخ از ده سال به 

كنيم عمر چرخ  شد در جاي خود سوار نبود در نتيجه اصطكاك زياد، عمر چرخ شما كاهش يافت. (فرض مي
 براي ما مطرح نباشد) 
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گيريم. دوباره براي تعويض يك قطعه خراب اتومبيل نزد تعمير كار رفته از او  حال يك اتومبيل را در نظر مي

و مي گويد: قطعه پيكان با قطعه بنز مشابه نيستند مي گويم: مهم نيست مي خواهم كه آن را عوض كند اما ا
مقداري آنرا تراش دهيد. مي گويد تراش مي دهم ولي مقاومت قطعه پيكان مقداري كمتر از مقاومت قطعه 

سال كاهش يابد و اين در حالي  ٢اتومبيل بنز است و همين باعث خواهد شد كه عمر اتومبيل بنز از ده سال به 
 كنيم. است كه ما كاهش آن را حس نمي

حال حدود چهال سال است كه اثرات اصطكاك (در تعويض قطعات نامربوط) كم ظاهر شده است در نتيجه 
گوييم: مالحظه كرديد كه ما هم  گمان مي كنيم كارمان درست بوده است، با حاالت غرور به يكديگر مي

 بسازيم!توانيم در نبود يك قطعه يدكي، آن را خود  مي
بنابراين مطلب آن قدر هم ساده نيست و همه چيز همچون كاالهاي مصرفي نظير قلم و ساعت نيست كه در 

 موقع خراب شدن بتوان آن را به دور انداخت.
لذا اين طور نيست كه بگوييم اگر رابطه انحصاري هم باشد (به دليل رقابت در توليدات) نمايندگيها 

اشند. همچنين فقط هواپيماي بوئينگ نيست كه قطعات مخصوصي به خود داشتهب توانند اثري داشته ب نمي
 اشد چيزهاي ديگر هم هست.

س: اگر كارخانه اي سازنده اتومبيل، يخچال، ماشين لباسشوئي و. .. بخواهند بازار ايران را در اختيار داشته 
 باشند مجبورند قطعات يدكي كاالي خود را نيز در ايران تأمين كنند.

 ٤الي  ٣فرض كنيم ايران براي قوه دفاعي خود مجبور است هواپيماتي جنگنده بخرد. با توجه به اينكه فقط 
سازند، ايران نياز هواپيمائي خود را بايد از آمريكا يا فرانسه و يا  كشور در دنيا هستند كه هواپيماي جنگنده مي

خواهد يا بايد خودش بسازد و يا  اپيماي جنگنده ميشوروي تأمين كند. راهي ديگري وجود ندارد. اگر ايران هو
خواهيم زير سلطه اين  خواهيم هواپيما داشته باشيم ولي نمي فرماييد: ما مي از همين سه كشور بخرد. شما مي

 كشورها برويم.
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ده قبالً عرض كردم كه گذشته از كاالهاي پيچيده، در بقيه كاالها آن قدر رقابت وجود دارد كه شما با مشاه

توانيد جاي ديگر تهيه كنيد. لذا در چنين كاالهايي اين  كمترين سلطه يك كشور خارجي (در خريد كاال) مي
فروشنده است كه خريدار را جلب مي كند در حالي كه در صنايع پيچيده همچون هواپيما، خريدار است كه 

 بايد غايت فروشنده را جلب كند.
ن داشتيد: فقط صنايع پيچيده همچون هواپيماي بوئينگ داراي ج: بحث نفوذ انحصار بود. كه شما بيا

قطعاتي مخصوص به خود مي باشد و اين حرف شما را رد كردم. زيرا براي دولت در مسئله اقتصادي 
 ايد. گنجانده

اي كه سازنده همان ماشين لباسشوئي توليد  فرضاً براي تعويض يك قطعه از ماشين لباسشوئي، تنها قطعه
باشد به عبارت ديگر اگر من از شما (كه به عنوان  متضمن دوام و عمر اوليه ماشين لباسشوئي ميكند.  مي

توانم قطعه ديگري را جايگزين قطعه  فروشيد) اتومبيلي خريداري كنم نمي نمايندگي انحصاري اتومبيل مي
به بازاري براي شما  كند يابد. يعني روابط انحصاري مرا تبديل مي خراب كنم زيرا هر اتومبيلم كاهش مي

تواند؟ ؟؟ خريدارهاي خود  دهد مي همچنين شركتي كه از آلمان به شما در ايران نمايندگي انحصاري مي
 دهد مي داند سود بيشتري خواهد بود. حساب باز كند. حتي در تبليغاتي هم كه انجام مي

في (مانند اتومبيل، يخچال،. ..) هم بنابراين غير از كاالهاي استراتژيك (همچون هواپيما) در كاالهاي مصر
 انحصار توليدي وجود دارد.

اما در مورد قسمت دوم كه فرموديد: نظر شركت ما در، فروش بيشتر كاالست تعدد نمايندگيها براي او مهم 
 نيست.

 كنيد يا در طول كار؟ آيا براستي چنين است؟ آيا شركت در مقطع مالحظه مي
ده براي داشتن بازار دنبال مي كند در انحصار نمايندگي فروش حاصل پرسيد هدفي كه فروشن س: مي

شود يا در عدم انحصار؟ به عقيده بنده در بعضي شرايط با انحصار و در يعني شرايط ديگر بدون انحصار  مي
 شود. حاصل مي
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س: قصد شركت توليدي، فروش هر چه بيشتر كاالست. رقابت در فروش توسط نمايندگي متعدد براي 

نفر از شركت جنس بخرند يا فقط يك نفر بخرد، شركت در قيمت كاالي  ١٠٠٠شركت مطرح نيست. يعني اگر 
 آورد. خود كاهش يا افزايش پديد نمي

ريال مي فروشد اما اگر  ١٠١نفر خريدار بود، شركت كاالي خود را فرضاً دانه اي  ١٠٠٠يكي از حضار: وقتي 
ريال بفروشد كه اين در نهايت به ضرر  ١٠٥٠د كاالي خود را دانه اي يك خريدار بيشتر نبود شركت مي توان

 ريال در حقيقت قدرت خريد را كاهش مي دهد.١٠٥٠شركت است زيرا با فروش كاالي خود به مبلغ 
ج: گاهي است كه مي گوييم: قيمت كاال توسط خود كارخانه ما در تعيين مي شود. يعني با انحصار 

ندگيها، شركت تغييري در قسمت كاال نمي دهد و گاهي است كه شركت مسئله خريد را نمايندگي يا تعدد نماي
ريال  ١٠٥٠اي  تا مصرف كننده واقعي آن در نظر دارد. گر چه شركت مي تواند كاال را به تنها نماينده خود دانه

پذيري بازار تاب  بفروشد اما در عوض نماينده هم مي داند اگر با قيمت گران كاال را بفروشد طوري كه كشش
تحمل گراني را نداشته باشد قدرت خريد كاهش يافته، مردم كاالي جانشيني ديگري مي خرند. همچنين اگر 

 دهد. بخواهد از قيمت تمام شده ارزانتر بفروشد ضرر مي
ه نفر از شركت مزبور كاال بخرند و در بازار رقابت بر علي ١٠٠٠حال فرض كنيم به جاي يك نماينده تعداد 

هم تبليغات كنند. در اين صورت از فروش كاال كاسته مي شود. بنابر اين وقتي در بزار يك نماينده بيشتر 
نباشد، خود مزيتي است براي شركت توليد كننده. زيرا همه جا (همچون مغازه بقالي) نمايندگي بنز و پيكان و. 

 .. نيست كه فقط يك نماينده خاص دارد.
به عنوان نمايندگي انحصاري در دراز مدت دوام داشته باشم، يك برنامه دراز مدت  حال براي اينكه بتوانم

سال نسبت به مصرف ايران در نظر مي گيريم تا مارك كاال در ذهن مردم جا گيرد. وقتي خوب جا گرفت،  ٢٠
 كنند. مردم ديگر به غير آن مارك، مارك ديگري انتخاب نمي
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بندم  ايراني است كه در آلمان با فالن شركت توليد كننده قرارداد مي من نسبت به موضع رواني معرف كننده

دانم (هر چند كه  دانم و اين را در دراز مدت به زيان شركت مي و شبكه رقابتي را نوعي هرج و مرج در بازار مي
 ممكن است در كوتاه مدت به نفع شركت باشد).

شوند. عنصرهاي شما مديريت  كار آزموده ميشما عنصر جذب مي كنيد و عنصرهاي شما در نمايندگي 
كند ميدر شركت با او به  شوند. وقتي كه نماينده انحصاري به شركت ماجعه مي شبكه اقتصادي شركت مي

صحبت مي نشيند. صحبتهاي به ظاهر عادي اما در باطن با پرسش مطالبي (شما چند نماينده داريد؟ چه كار 
شود اگر هم نقطه ضعفهايي در  و. ..) از كم و كيف قضايا با خبر مي كنيد؟ رشد عناصر شما چگونه است مي

دهد و خود در جهت بهبود آن مي كوشد. حتي هزينه تبليغاتي را خود  نماينده خود مالحظه كرد، تذكر مي
 شركت متحمل مي شود زيرا مي داند نمايندگي حاضر به قبول مخارج تبليغاتي نيست.

دانند  ورت براي فروش يك ماشين لباسشوئي، آن را در يك بقالي كثيف قرار ميولي اگر رقابت بود در آن ص
شود بلكه صنايع كردن كاال در نظر شركت است. مقبول شركت،  و اين براي شركت، نه تنها كاال محصوب نمي

 آورد. مالحظه اموري است كه تداعي زيبايي از كاالي خود در ذهن خريدار پديد مي
ان هتل هيلتون در تمام نقاط دنيا بي منظور نيست براي اين است كه تكرار خاصيت يك شكل بودن ساختم

خود را در ذهن مردم استوار كند. بدين لحاظ حتي نقشه هاي زيباتر از هتل هليتون راهم به مورد اجرا در 
شيفتگي به آورند. زيرا هتل هيلتون هم قصد دارد طرفداران متعصبي براي خود داشته باشد. (نهايت در  نمي
 دنيا)

(به طور مثال مدير كارخانه ماژيك سازي ژاپن عده اي روانشناس استخدام كرده است كه هميشه بيكار 
هستند و دائماً از آنها پذيرايي مي شود. مي پرسم اينها را به چه منظور استخدام كرده ايد؟ مي گويد اگر اين 

واني مؤثر افتد براي كارخانه ما كافي بوده، موفقيتي نيز به روانشناسان در سال دو طرح ارائه دهند كه از نظر ر
كنيد كه بعداً بگوييد بازار آزاد بهتر است؟ شركت را تا مصرف  شمار مي رود.) حال شما چرا شركت را قطع مي

كننده در نظر بگيريد سپس آن را در دراز مدت مالحظه كنيد نه در مقطع روابطي كه شركت براي خود صحيح 
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د، مالحظه آن روابط در دراز مدت است اگر هم نقطه ضعفهايي از نمايندگي انحصاري مالحظه كرد سعي دان مي
 كند به نحوي آن را برطرف كند. مي

آيا واقعاً فشار فقط از ناحيه نمايندگي بود كه بر كمپاني اعمال مي شد تا كاال را فقط در انحصار او قرار دهد 
 حصار بود؟يا خير خود كمپاني نيز طالب ان

شود. در حالي كه بحث  س: مطالبي كه فرموديد، در عمر تجارت بازرگاني از زاواياي مختلف بدان نگاه مي
دهد و در بعضي جاها  پيرامون انحصار و عدم انحصار بود كه در خيلي جاها خيلي از اين مطالب جواب مثبت مي

 وع كاال و وضع بازار و نحوه فروش و. .. دارد.بعضي مطالب نتيجه منفي مي دهد. كه همه اينها بستگي به ن
شما (حجت االسالم و المسلمين حسين الهاشمي) فرموديد: اگر عامليت را به دولت واگذار كنيم، همه اين 
مسائل حل مي شود. در حالي كه به طور مثال ايران به كمپاني بنز هشداري مبني بر حذف نمايندگي انحصاري 

 چنين در صورت نپذيرفتن عدم انحصار، كمپاني را تهديد به تحريم نموده است.در ايران داده است، هم
حال در اين ميان كمپاني بنز چه جوابي خواهد اد؟ آيا خواهد گفت: بودن انصار در دست نمايندگيهاي من 

جوابي  رود چنين آن قدر براي كمپاني ارزش دارد كه نبود آن يا نبود بازار فروش بنز برابر است؟ گمان نمي
 دهد.

كند كه عامليت دولت باشد يا  اگر ايران قدرت اجرائي در شكستن انحصار را دارد، در آن صورت فرقي نمي
% از موارد مضمون است. اما راه برداشتن انحصار ٩٩بخش خصوصي. بله انحصار در بسياري از موارد حتي در 

 فقط و فقط با عامليت دولت است يا خير؟ 
رفتيم كه وجه قالب شركتهاي خارجي ايجاد بازار، انحصار است. اما در نحوه مبارزه با انحصار، ج: بنابراين پذي

 آيا دولت بايد اقدام كند يا ملت؟
ـ در وضع طبيعي، انحصار به صرف خارج است مگر اينكه ما مانع آن  ١در بحث قبل دو مطلب مشخص شد. 

 شود. نها نيز توسط كارخانه ساخته ميـ در پي ساخت صنايع پيچيده قطعات يدكي آ ٢شويم. 
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حال اگر ورود كاال از خارج توسط دولت صورت گرفت اما حق فروش و ايجاد شبكه توزيع از دولت سلب شد 
بلكه دولت به هر كس كه داراي سرمايه بود و قصد خريد داشت به او بفروشد. يعني تنها ضابطه، قدرت خريد 

شد؟ آيا آن شخصي كه قدرت خريد سرمايه دار بود. در آن  گونه ميسرمايه دار بود. در آن صورت وضع چ
بيند يا ديگران (شخصي كه  شد؟ آيا آن شخصي كه قدرت خريد بيشتر دارد خسارت مي صورت وضع چگونه مي

شود) حال اگر  عدد قلم خريداري كرده و بدون واسطه به مشتري فروخته ضروري عايدش نمي ٥فرضاً تعداد 
صد هزار تا خريداري كند و ديگر پولي براي خريد كاالي ديگر نداشته باشد شما اين را شخصي يك دفعه 

 دانيد يا محكوميت آن؟ حاكميت سرمايه مي
 س: سؤال اين است كه اگر با اين ضوابط احياناً امر واردات اجرا شود عامليت چه نقشي دارد؟

ه انحصار باشد و در دست دولت قرار گيرد؟ يا ج: اتفاقاً بحث همين است كه ضابطه چگونه باشد آيا ضابط
خير ضابطه انحصار نباشد؟ آيا دولت در داخل حق فروش دارد ياخير؟ آيا ورود كاال از خارج مستقيماً توسط 
دولت صورت گيرد؟ يا ديگران وارد كننده باشند اما در داخل به دولت تحويل دهند؟ اينها سؤاالتي است كه 

 زيم.پردا جلسه بعد بدان مي
كنيم تا با برنامه ريزيهاي صحيح، تمامي وابستگيها را در دراز مدت از بين  انشاء اهللا با همكاري هم تالش مي

 ببريم. (امين).
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
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