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 1جلسه 

 جلسه انس با حاج آقا بحث در مورد تعاونیها

50/50/1631 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 

بعد  ،بسم اهلل الرحمن الرحیم. .. برای اینكه جلسه شروع شده باشد»حجت االسالم والمسلمین حسینی:       

من  ،ه را به اذن برادران ارشد كه با دفتر همكاری دارند، در خدمتشان هستماز قرائت كالم الهی، این هفت

كنیم، انشاء اهلل  كنند و ما از خدمتشان استفاده می های دیگر را برادران صحبت می كنم ولكن هفته شروع می

 كه انتخاب بحثش هم ]...[.  ،طوری باشد

ی  ابتدائاً یک قسمت مختصری مال این قضیه ،نماین هفته حضورتان عرض ك ،اما چیزی را كه بنا شده بود

ها را در خدمتتان باشیم و بعد از گذر مختصری كه  هواپیما و رفتن به پاریس و بعدش هم جریان تعاونی

گاهی كه  ،و اطالعی داشته باشند ،در نظام حكومت كه برادران هم به هر حال در جریان كارها باشند ،هست

 چه نفیاً و چه اثباتاً. ،نباشد كه آقایان هیچ اطالعی از مطلب نداشته باشنداینطور  ،آید صحبتی پیش می

 ،ی هواپیما آن چیزی كه مهم است مطلبی است كه كمی برادران رویش دقت داشته باشند ی قضیه اما درباره

 ،نوعاًی خودش سهیم باشند، چیزی است كه به نظر ما  و ان شاء اهلل تعالی در نشر آن در جامعه به اندازه

این چه  ،آید، كه حاال تكبیر گفتن یا یک مقدار شعار دادن، یک ملتی سر و صدایی كنند خیلی كوچک می

آید ابتدائاًً اگر احساسات هم اثری  تواند در نظام جهانی و روابط سیاسی داشته باشد. به نظر می اثری می

م وقتی كه از كفر، فساد و فحشا داشته باشد، احساسات مردم جهان هم مدیریتش دست آنهاست، آنها ه

قضیه دو  ،نها هم یعنی قضیهآ و است تر قرص این زا بكنند، آن هم احساسات است، ولی نه! مطل هواداری می
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 از حدّبا یک منطق باشد آن هم در این  اهتا احساسات نیست و این قابل تأمّل است. كأنّه احساساتی كه همر

ما . این كار از آن ساخته نیست ت،به منطق نیسكه متكی ات دیگر منحصر به شیعه است و احساس ،مادغا

ها بود، اینها به طرف  این حرف ،روی باند هواپیمایی شیراز كه سوار هواپیما شدیم، روی همان زمین فرودگاه

آیند، هواپیما  چرخند و به طرف شمال می به طرف جنوب بعد می ،روند جنوب حركت كردند، اول شیراز می

روی آسفالت كه یک اتصالی  ،آید همین كه به طرف جنوب رفت برگشت روی زمین گیرد. به ذهن می اوج می

برگشت به طرف جنوب و روی زمین.  ،به جای اینكه ادامه بدهد و روی همان قسمت شمالی پرواز كند ،دارد

بود در حمل  هایی انگاری آید كه هواپیما جهتش جهت جنوب بود، جهت تهران نبود. یک سهل به ذهن می

دست ند و نصفش دكر می جدا ارنصفش ها یک كارتی دارد كه  هواپیما كه من هم بعد تذكر دادم، مثالً بلیط

ها را معیّن  لیصند یجدا نكردند كه با نصف دیگرش جا ،ها را پایین هواپیما كه گرفتند مسافرها هست، كارت

برادران به  ،كه گاهی ممكن است ها ن این نظمخودش بنشیند، به هم خورد جای سر كسی هریند كنند و بگو

جا است، نه! سر جای خودش مؤثر است،  ربط و بی آن برخورد كنند و به ذهنشان بیاید كه این چیزها بی

شود تحت  تر می اش حفظ شود خیلی راحت اگر تنظیمات قبلی و بعدی ،شود ای كه واقع می یعنی یک حادثه

ی  ها را گرفته بودند و جدا كرده بودند و نصفه ی بلیط ر بگیرد. اگر نصفهكنترل در بیاید و تحت پیگرد قرا

ی صندلی رویش بود، اینطوری نبود كه  دیگر را دست ما داده بودند، قسمت كارهایی كه رسم است و شماره

ما را آن هواپیما ربا به دست آورد. اگر فرضاً  ،ی دوم هست ی طبقه ای كه ردیف نزدیک پله چهار تا صندلی

گرفتند، نه اینكه فرض  تر قرار می از آخر هواپیما و آنها یک مقداری عقب ،گرفتیم یک مقداری جلوتر قرار می

خواستند این سیر را بپیمایند و از آخر هواپیما تا باال  كردیم، ولی خود اینكه آنها می كنید كه ما مقابله می

 شد. جرأت كارشان خیلی كمتر می ،بروند

آخر هواپیما نشسته بودیم و هواپیما هم كمی طویل بود، از این هفتصد و ]؟[ بود. ما آنجا به هر حال؛ ما 

نشسته بودیم، برادران یک نفرشان شاید در حال استراحت بود و روی زمین نشسته بود، چون تقریباً یک 

سته بودیم، ساعت تأخیر شده بود. یک ساعت فرودگاه تأخیر داشتیم و بیست و چند دقیقه هم آن باال نش
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كردند، برای من  یكی از برادران طرف راست من بود كه به خواب رفته بود. مهماندارها كه با هم صحبت می

در مراحل بعدی  ،كننده بود، مهماندارها اضطراب پیدا نكرده بودند در حالی كه ضعیف النفس بودند  مشكوك

و آمدند سراغ این برادر دیگری كه دست چپ شد، اینها صحبت كردند و برگشتند  در آنها اضطراب دیده می

تان را از دست ندهید. چه شد؟ گفتند هواپیما را شاید  اقدامی نشود و خونسردی ،ما نشسته بود، گفتند كه

هزار پا گفت ـ اگر اینجا خبری  45یم و اگر اینجا ـ ظاهراً هستربوده باشند، بعد هم گفتند كه در ارتفاع باال 

اگر موجب  ،ی هواپیما بشود گفتند، یک سوراخ ولو در شیشه شود، این را مكرر می می بشود هواپیما منفجر

ی گوش  وقتی خالی شد، پرده ،شود آتش سوزی هم نشود چون آنجا هوا نیست، هوای داخل هواپیما خالی می

از  ها كردند. گفتند خوب است برادرها، یكی آورد و چه و شروع به این صحبت شود[ سكته می ]پاره می

برادرانی كه سمت چپ ما بود و لباس پاسداری تنش بود، گفتند خوب است ایشان بروند و جایشان را عوض 

اش را بدهند، به ما گفتند كه شما  كنند. جایشان را عوض كردند، این برادر را بلند كردیم كه كارت سپاهی

كند، گفتند كه  زم نیست، گفتم الزم نمیدهید؟ گفتیم بله، گفتند عمامه را بردارید، گفت نه ال كارت نشان می

سمت را نگویید، این هم ما الزم ندانستیم، علت اینكه من اسم و عضویت جامعه مدرسین و كارت را گفتم، 

ستم و هر كسی در همان محلّ خودش باید در دان چون نگفتم و كتمانش را عقب نشینی از موضع خودم می

من جای خودم را نباید با جای یک چریک عوضی بگیرم، بلند شوم  نظام اسالمی كار خودش را انجام بدهد،

شاید زورم خیلی به طرف  ،دست به یقه بشوم و كشتی بگیرم، به هر حال اگر بلند شوم كشتی را بگیرم

نرسد، ولی من عضو جامعه هستم، حاال اینجا خطر دارد خُب داشته باشد، چون خطر دارد بگویم نیستم، نه 

عملش عملی باشد كه  ،ممكن است یک نفر چریک باشد او الزم نباشد اسمش را بگویداینطوری نیست. 

بتواند به جمهوری اسالمی نفع داشته باشد، او باید عملش را انجام بدهد. به هر حال آمدند، رویشان را بسته 

كه به آنها خواستند، رسیدند به ما و كارت خواستند و ما كارت تصدیق رانندگی داشتیم  بودند، كارت می

دادیم، بعد چند دقیقه طول كشید و  نشان می  نشان دادیم، چیز دیگری هم همراهمان نبود و اال شناسنامه

اللهیون خاصی كه شما مورد  حزبگفتند بیائید باال، ما رفتیم باال، البته مسافرین هواپیما هم اكثرشان از آن 
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آمد كه با  بخواهیم برویم باال، با اینكه به نظر مینظرتان هست نبودند، یعنی اینطوری نیست كه حاال ما 

رفتم، یعنی بالمرّه گرفتن هواپیما، ایجاد غلق و اضطراب بحمدهلل به دعای دوستان و  آرامش و توكین نفس می

قلق و اضطرابی  ،شد شاید اگر دعای دوستان نبود ضرورتاً پیدا می ،بركت دعای صالحین برای ما پیدا نشد

گاهی هم دو سه بار حسابش را كردم كه اگر اینها هواپیما را  ،ی دوستان، من رفتم و برگشتمولكن بركت دعا

بحول اهلل و قوته احساس اینكه دلواپسی برای چیزی داشته باشم،  ،منفجر كنند چه؟ رو به نفس خود كرد

هست، به هر مثالً به دلیل دلواپسی اضطرابی در نفس خودم حس كنم حس نكردم، دیدم آن طرف هم اروح 

حال اینجا مهمان خدا هستیم و خارج از ایران هم مهمان خدا و عالم برزخ هم مهمان خدا و لذا من گاهی 

غرض اینكه ما  .مكرد دادم و صحبت می كردم و به افراد هم یک مقداری دلداری می احساس سرور هم می

اید كه آن باال كه رفت بتواند نرخ طی كند رفتیم باال، اینطوری نبود كه حاال صدای تكبیری، و یا حرفی در بی

شوند و با آنها روی موضع خودمان حرف بزنیم كه باید فالن فرودگاه  ی ما ساكت نمی بگوید مردم بدون اجازه

فرضاً یک فرودگاهی قرار بدهیم و در طی كردن قضایا با خبرنگاران ما هم  ،باشد اگر بنا شد خارج باشد

د، در همین هواپیما هم فقط هفت تا اینطوری كه من متوجه شدم اهل نماز شریک باشیم چنین چیزی نبو

شد نماز  كردند، وقت نماز كه می هایشان اظهار عالقه هم به ما می ها بودند و اال بعضی خواندن و این حرف

خواندند، ما رفتیم باال، گفتند شغلتان چیست؟ عضویت جامعه مدرسین، بعد هم كه دیدند اینطوری  نمی

هایمان اسلحه نداریم، گفتم نه! گفتند این  گوئیم لباسهایمان را بررسی كردند كه ببینند در جیب ریح میص

ستم اینها خواات هستند؟ گفتم نه، گفتند چه كسانی هستند؟ گفتم پاسدارانمان هستند، من  آقایان خانواده

اختیارشان هست و پاسدار هم نیست،  اگر دل پُری از روحانی دارند، آن هم روحانی كه پاسدار دارد حاال در

 خواهند بكنند!؟ بسم اهلل چكار می

لذا من آنجا گفتم اینها پاسدارانمان هستند، من به ذهنم آمد دیگر كتمان اینكه اینها چه كسانی هستند 

ربط است، بلكه برعكس! ما در موضعی هستیم كه قاعدتاً شما قصد همین را داشته باشید. بعد دو نفر  بی

ی همان  گیر بود و دیگر كارگر بود، آنجا فریاد ندارد بودند درباره راً آنجا از افراد عادی یكی شغلش آبمیوهظاه
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وقتی كه ما باال آمدیم كه این دو نفر یكیشان را باال آوردند تا ما بودیم، یک نفر هم پائین بود كه بعد آمدیم با 

ضمن نوع كسانی كه در هواپیما بودند موافق مقاومت  در ،او صحبت كردیم، مقداری محیّای دعوا شده بودند

آمد كه اگر مثالً ده نفر بلند شوند از هواپیما برای مقابله كردن با اینها، پنجاه  بالمرّه نبودند، یعنی به ذهنم می

گفتند ما را به جهت  رسیدند می هایشان به ما كه می گیرند، مردم داخل هواپیما بعضی نفر آن ده نفر را می

هایی كه مقداری بدون رعایت  ای از زن یعنی عده ،رفتند، بعدش در كویت یک مقداری روشن شدگ اشم

شان را برداشتند،  هایی روسری بودند همین كه فهمیدند هواپیما از اختیار دولت ایران خارج است، به بهانه

گردنش كه بوی عرق زدند به سر و  شوهرهایشان كه یک ذره عرق روی صورتشان نشسته بود، اسپره می

 ی یک دست برای پشت ویترین.  ها، اتو كشیده ندهند و این حرف

تر شدم، چون با آنها كار كردن سخت بود، من خوف این را داشتم  آنها از هواپیما رفتند؛ من خیلی خوشحال

اهند مصاحبه كه اگر كار برسد به فرانسه ـ آن وقت صحبت از فرانسه بود ـ كار به خارج برسد و با آنها بخو

خیلی بیشتر خاطر جمع  ،ولی وقتی كه رفتند ،زنند كنند، یک وقت از ترسشان علیه دولت ایران حرف می

شدم، علت رفتنشان هم این بود كه، هواپیما در كویت ایستاد تا مقداری بنزین بزند، ظاهراً اینطوری 

ها را  ی ده ساعت حركت هواپیما، بنزین دازهگفتند كه چهل هزار لیتر بنزین ما كه وارد نیستیم، ولكن به ان می

ای برای مریض شدن راه افتادند و جور كردند  زدند، هوا یک كمی گرم شد، هر كدام از اینها به بهانه كه می

برای رفتن، یک شعار هم ابتدای كار دادند، اعالم موجودیّت خودشان بعد از اینكه ما از باال پائین آمدیم، كه 

و شعار به نفع مجاهدین خلق و علیه نظام ایران و آقا دادند، ولی الحمدهلل باز هواپیما  ،ردنداعالم موجودیت ك

طرفی شعار ندادند آن طرفی هم كمک نكردند، من در  آنطوری نبود كه شعار آنها را هم پاسخ بدهند، اگر این

فراد جلف بودند این بود كه شد، احتمال این خطر تا وقتی كه ا ذهنم بود كه اگر شعار از این طرف شروع می

چون تیپشان تیپی  ،حمله بشود كه: آقا ساكت و فالن، و بعدش آنها بتوانند شعار از این طرفی از ملت بگیرند

هایی كه  دادند، از همین هایی كه شعار برای بنی صدر و بختیار و اینها می بود كه به آنها بیاید مثل همان

 ها بودند.  از همین ،ی فرهنگ غربی بود شان نزدیک به روحیه فیضیات روحیه
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پنجاه تا یک مقدار كمی به  ،ولی این صد و چهل ،تا شده بودیم ،كه رفتند؛ دیگر صد و چهل پنجاه1آنها 

تر بودند، به طرف فرانسه آمدیم، آنجا پیشنهادی هم كردند آنهایی كه سرپرست حج هستند،  نسبت آنها قرص

خواهید بروید پائین، من با آنها صحبت كردم كه اگر تقاضا  د شما نمیآمدند، گفتن كردند و می صحبت می

 ،رویم. ما رفتیم فرانسه، به آنجا كه رسیدیم كنید. .. گفتم ابدا! هر وقت همه بیرون رفتند ما هم بیرون می

كه مان داشتند و این ظاهر قصه بود  ساعت هفت صبح وارد شدیم، تا ساعت پنج بعد از ظهر در هواپیما نگه

خواستند برای این قضیه  ی خبرنگارانی كه می مثالً آقای رجوی و غیر ذلک بیاید، باطن قصه این بود كه همه

 ،برای اینكه بتوانند توطئه كنند علیه آقا ،المللی در یک خبر بین ،حاضر شوند، را از یک خبر ساده آورده بودند

نگوید كه من مثالً به عنوان رئیس سازمان مجاهدین و رجوی را وادارند كه بیاید به آقا جسارت كند، او هم 

هستم بلكه به عنوان اینكه این هواپیما را مردم ایران دزدیدند، خلق ایران دزدیدند، كاری به سازمان نداشته، 

روم نه به استقبال این پنج تا، لذا در بلندگوی هواپیما هم اعالم كردند كه به  من هم به استقبال ملت می

 آید. ردم ایران میاستقبال م

در تلویزیون هم آمده و مستقیم مصاحبه كرده بوده است و هم  ،علی الظاهر؛ آنطوری كه بعداً متوجه شدیم

رجوی را هم عكسش را انداخته بودند، ما وضویی گرفتیم، آنجا من  ،صدر رجوی و هم تا به فرودگاه آمدند بنی

و نماز و این چیزها بود، كه این را هم به شما بگویم كه اگر  ی وضو فقط تهِ دلم یک مقدار ناراحت بودم درباره

شود وضو گرفت، وضویی كه آدم یقین هم داشته  ای داشته باشی، آنجا می خواهی غصه یک وقت شما نمی

باشد به طهارت و اینها و نهایت این است كه یک مقداری باید دقت كند و بحمدهلل اول كار، من برای نماز 

ی فرنگی و غیره، بعد رفتیم آنجا نگاه  ها شود! مستراح  ه فكر بودم كه وضو و اینها چطور میمغرب و عشاء ب

دیدیم كه اگر كسی داخل برود و در را قفل كند و لباسش را در بیاورد و بزند به چوب لباسی كه  ،كردیم

گذاشتیم رویش  شود آنجا آب كشید، یک مقداری ما پاهایمان را كه یک وقتی لباس را نمی ،ترشح نشود

شكند، جایی كه روی  خواهد بشكند بفهمیم، دیدیم كه نمی شكند! اگر می ببینیم این توالت فرنگی می

گیرم، وضو هم  كنم و وضو می نشیند، بعد آب هست و تطهیر می صندلی بنشیند آدم باالی صندلی می
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ای نداشتم، برای  هیچ غصه ،مگرفتیم و لباس هم پوشیدیم و دیگر من خیلی خوشحال بودم وقتی وضو گرفت

و اال نباید در باطن روح  ،البته مقداری هم شاید انس روحی و ابتدایی باشد ،اینكه قبلش هم در فكر بودم

كه حاال این نمازی كه خواندیم درست نباشد و دوباره اعاده كنیم، اینها  ،شد همین قدر اضطراب هم پیدا می

شود وضو گرفت، یا مثالً اگر فاقد الطهورین باشد  بدون آب هم می خدای نخواسته كه اگر یک جا آب نباشد

 یک حكم دیگر دارد.

به هر حال من تهِ دلم یک چیزی بود كه نمازم جور نشد، بعد هم رفتیم نماز به چهار سمت خواندیم، یک 

ا كه جهتش جایی سؤال كردیم از یكی دو نفر كه قبله كدام طرف است؟ جهتش را به ما گفتند و نماز صبح ر

یقین كردیم كه وظیفه الحمدهلل انجام شد، بعد هم به این آقایان  ،را به ما نگفتند از چهار طرف خواندیم

گفت  آمد می كردم، می كردم، آنها را از نظر فكری از موضع ضعف نظر می مجاهدین خلق من برخوردی كه می

كه بدتر از خدا لعنتت  ،گفتیم ت كند هم میگفتیم نه! گاهی به او خدا حفظ كاری نداری؟ ما با لبخند می

بود بعد شب من بیدار شدم دیدم كسی نیست و نشستم و حرف زدم با اینها حاال تبعات كمی داشته  ،كند

رو آمد رد شود، به یكی از آنها گفتم بنشین اینجا، نشست، بعد شروع به حرف زدن كردم، آن یكی  باشد، از راه

د كه این نشسته، من دستش را هم گرفتم كه بیا یک مقداری گوش كن، یک دیگر آمد رد شود، ناراحت ش

با  ،آید این كار با منطق خودتان درست در نمی ،كنید مقداری از او سؤال كردم كه این كاری كه شما می

آید، با هیچ منطقی درست در نمی آید، اما اگر با منطق خودتان به عنوان ستیز و  منطق ما هم درست در نمی

دزدند برای اینكه یواش یواش نا امنی  ها باشد، هواپیما را وقتی می و این حرف ،قابله و اینكه رعب بشكندم

هوایی درست كنند، بعد یک روزی روزگاری برسد به آنجا كه بتوانند هیئت دولت یک كشور را ضربه بزنند، 

ی حزب جمهوری كه شد  و قضیه ،دیدشما یک روز هفتاد و دو نفر از اركان این حكومت و انقالب را شهید كر

 شود!  هیچ خبری نشد، حاال با هواپیما ربایی عاقالنه هم خبری می

كنند؛ سیر از تاكتیک به استراتژیک است كه این درست در نیامد، همان كه بخواهید  یک كار دیگر هم كه می

ی دنیا بر رویش  ان شاه كه همهصدایتان را به مردم دنیا برسانید، این هم اگر یک حكومتی باشد كه مثل زم
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گوئیم برای  می ،گویش باشند، اگر یک وقتی مثالً كسی هواپیما بدزدد توافق داشته باشند، همه دعاگو و تملق

های  های او داخل حرف بیاید از او مصاحبه كند و دو كالم از حرف ،این است كه یک خبرنگار هم شده باشد

زند و منتظرند كسی یک حرفی  المللی علیه ایران حرف می ی بین رسانه روزنامه بیاید، حاال كه سی و شش تا

هم حرف درستی نیست كه   و آن حرفی را كه درست بكند و بخواهند نشر بدهند، این حرف ،را در بیاورد

سال  22گوئیم  گوئید مثالً برای حرف زدن است، بعد گفتم عالوه بر این، مثالً روی منطق خودتان ما نمی می

و باالترین اشخاص در شناسایی  ،دانیم آقای خمینی آشنایی داریم و او را عادل و اسالم شناس بزرگ میبا 

كنیم ایشان ظالم باشد، آن وقت تضاد اصلی و  گذاریم، فرض می دانیم، ما خودمان را جای شما می اسالم می

ی خمینی؟ روی منطق خودتان از هر شود یا ایشان؟ شما با او باید بجنگید یا با آقا ظالم بزرگتر آمریكا می

بین ایشان و  ،كنیم كند، اینها گفتند كه ما جدا نمی ترتیبی كه نگاه كنید غلط است، وجه صحیحی پیدا نمی

 ،كرد كنیم، آن وقت امریكا طرفداری می گفتیم ما شاه و آمریكا را جدا نمی آمریكا را، گفتیم وقتی كه ما می

كنیم، شما هم با آنها همراه  شود گفت جدا نمی گویند، حاال نمی  همه بد میكردند، حاال اقمارش طرفداری می

 روید. گویید. شما روی همان خط راه می شدید و بد می

به هر حال ما بلند شدیم برای نماز صبح و بعد هم آمدیم استراحتی كردیم و گفتن هواپیما در پاریس 

 . ..،نشست و تا

 طرف دوم نوار

آید، ما هفت هشت نفری  ند كه رجوی به عنوان رهبر خلق ایران به استقبال خلق ایران می... در بلندگو گفت

و شما هم بعد از شعار ما شعار بدهید، آمدیم كنار در هواپیما و  ،دهیم كه بودیم گفتیم اگر آمدند ما شعار می

زیر تحت  ،كنند ـ  كنترل می روند هنوز مطمئن نبودیم كه آیا این هواپیما، ـ دیدیم كسانی كه دارند پائین می

دست ما است یا دست آنها است، چطوری است؟! نكند ما برویم پائین شعاری را شروع كنیم و بعد بگویند: 

صد نفر از آنها كه در هواپیما هستند آنها خدای نخواسته  ،ها آنها را گرفتند و نگه داشتند، پنجاه نفر چریک

ه رسیدم جلوی پلكان هواپیما، یک لحظه مردد شدم كه بگذارم شعار برعكس بدهند، لذا من اول كاری ك
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یک مرتبه آنها شعار طور  ،ی مسافرها پائین بروند و بعد ما پائین برویم كه كسی در دست آنها نباشد همه

دیگری بدهند و خبرنگارها با آنها تماس بگیرند. بعد خلبان آمد پائین و سؤال كردیم كه آقا از حاال هواپیما 

توانند  رویم پائین اینها را دیگر نمی ست چه كسی است؟ گفتند در دست دولت فرانسه، گفتیم پس ما میدر د

توقیف كنند، آمدیم پائین و دیدیم نه! خبری از آقای رجوی نیست، از آقای بنی صدر هم خبری نیست، اینها 

این ]طرف كنار[ دم در هواپیما ای بكند،  ]بالفاصله[ بررسی كردند از ترسشان كه مبادا كسی به رجوی حمله

گرفتند روی آدم كه  دستگاهی را می ،شدند یک ]طرف[ وسط پله، یک ]طرف[ هم در آن سالنی كه وارد می

 كرد.  مان بود تق تق می اگر شیء آهنی دست

ر ها گیج شده بودند، برای اینكه بار اولی كه این دستگاه را گرفت، من ساعتم زی بنده خداها همان فرانسوی

آستین بود، آن دستگاه شروع به تق تق كردن كرد، این وحشتش گرفت و گفتم بگردم، این دید صدا 

 ،تر، با وقارتر وارد سالن بشوم ولی بنا داشتم كه یک مقدار با معقول ،دانستم مال ساعت است دهد، من می نمی

دهید. اینهایی كه  چرا شعار نمی لذا ادامه ندادم و خودم را حفظ كردم. آمدیم داخل سالن و سؤال كردیم كه

ایستاده بودند، گفتند كه این شعار را بدهیم، آن شعار را بدهیم، گفتیم ما همراه شما هستیم هر چه شما 

كه نسبت به خودشان در عین حال برخورد  ،ی برخورد ما را مالحظه كردند شعار بدهید، اینها وقتی كه نحوه

ست كه اختالف نكنید و اینها، گفتند كه اختیار شعار با شما، این را با تواضع داریم و صحبت از این ا ،متین

دهند، بعد سؤال  كه اینها هم اختیار شعار را با ما می ،چند نفرشان غیر از آن هفت نفر ما صحبت كردیم

یم، شو كردیم برای نماز خواندن، اول برادران رفتند كه وضو بگیرند، من وضو داشتم، بعد دیدیم كه معطل می

جهت قبله را سؤال كردیم و به نماز ایستادیم، خود این مطلب را حاال من عرض كنم، روی پلیس آنجا نه در 

دین آنها، نماز اینطوری كه صبح و ظهر و عصر آن هم با جماعت با خصوصیاتی رسم نیست! بعد هم بین 

اند یا سر مغرب نماز بخواند یا ایستد سر ظهر نماز بخو آیند آنجا كسی در فرودگاه نمی مسلمین هم كه می

نماز جماعت بخواند، اینها برایشان یک مقداری من به ذهنم آمد كه تعجب كردند از اینكه مردم برای نماز 

ولكن حُسنش  ،شان وضو نداشتند ی زیادی ایستادند، حاال اینهایی هم كه ایستاده بودند برای نماز شاید عده
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هایشان اصالً شاید اهل نماز نبودند  خواندند بود، عرض كردم خیلی ماز میاین بود كه تأیید كار آنهایی كه ن

ولی شصت نفری حداقل برای نماز ایستادند، نصف جمعیت برای نماز ایستادند و بعدش هم شروع به شعار 

دادن كردیم، شعار: خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار و بعدش هم خدایا! خدایا! رزمندگان 

سالم پیروزشان بفرما، بعد من شعار مرگ بر صدام را، خدایا! خدایایش را گفتیم كه مرگ بر منافقین و ا

ی روزگار، منافقین را بردار، این شعار را  صدام، دیدم یكی از دوستان یک شعار قشنگی را یاد ما داد، از صحنه

 گفتیم و اینها هم گفتند. 

دیر یاد گرفتیم، دو بار تكرار كرد كه من یاد گرفتم، مثل همیشه كه  بعد هم ـ البته من این شعار را یک كمی

گیریم ـ شعار را ما گفتیم ولی الحمدهلل قُرص جواب دادند، نصفه جمعیتی  گویند ما بعد یاد می دوستان می

كنید كه كردند، ولی باز اگر بخواهید اطالع پیدا  شعار همراهی می ،هم كه ایستاده بودند و نماز نخوانده بودند

كردند،  آنها شعار را هم همراهی نمی ،خواندند ای كه نماز نمی وضع هواپیما چطوری بود، حدود نصف بقیه

ای هم  كنم ـ آمد، آنها گاهی یک زمزمه ی ایران ـ بعداً عرض می بلكه من حس كردم كه وقتی كه نماینده

ی زیادی  گرفتند، ولی یک عده بر او را میآمد دور و  كه اگر رجوی می ،كنند، یعنی محیای این هم بودند می

آنها جرأت ابراز نداشتند. ظاهر مطلب این است كه همین قدر كه پلیس  ،كه این طرف قرص ایستاده بودند

دستگاه آنها فهمید كه این طرف ]محكم[ ایستادند، دیگر رجوی جرأت آمدن نداشت كه علی المعمول به 

از بعضی از مسافران هواپیما كه صبح رفته بودند و پیاده شده طوری كه ما در برگشت هم متوجه شدیم 

بودند، رجوی آنجا بود و بعد فهمیدیم كه در تلویزیون هم نشانش دادند كه به فرودگاه آمده، بنا بود كه بیاید 

 دهند، جرأتش گرفته شد.  ولی وقتی دید كه این ملت شعار از این طرفی می

ای كه قرص  یم و بعد جلوتر برویم، از نظر بیان مطلب؛ به حسب ظاهر عدهحاال همین جا را یک مقدار بایست

شناختیم، با هفت نفر  تعدادشان همان هفت نفری كه ما می ،محیا شده بودند جلوی رجوی هم شعار بدهند

ها هم وقتی شروع به شعار  دانم كه هفت تای دیگر بروند، ولی همین دیگر كه بعد اضافه شدند البته بعید می

آنها هم كمک كردند و همین شعار را دیگر آن دشمن  ،تر بودند ی دیگری كه ضعیف دادن كردن یک عده
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شكست، خدا  ایستد، جرأت آنها می ایستد یا نمی كند كه این چند تایش قرص است آخر كار می حساب نمی

و اینها كلمات  هم كمک كرد این كلمات باز خدا شكر یادمان نرود، كلمات تكبیر و خدایا خدایا گفتن

ولكن در باطن آثار دیگری دارد، ولی  ،كوچكی نیست، به هر حال به ظاهر مثل سایر شعارهای مردم دنیا است

كند، این فقط شعار تنها نیست، دعا هم هست  گوئید خدایا! خدایا! كمک می خداوند تبارك و تعالی وقتی می

اصل رفتن به سفر پاریس اینگونه   ین الزم باشد،خصوصاً در مضامینی كه برای مسلم ،شود و اجابت هم می

خواستند ما را نگه  ی آقای حائری خواستیم بیائیم، آقای حائری شدید و غلیظ می با اینكه عصر ما از خانه ،بود

خواستند ما بخوانیم و آخرش ایشان راضی نشدند،  دارند، علت نگه داشتن هم این بود كه نماز عید فطر را می

ن تلفن كردم خدمت آقای راستی، آقای راستی به ایشان صحبت كردند و بعد ما با آقای راستی اال اینكه م

و این آمد كه خوب  ،اش این شد كه آقای راستی هم استخاره بكنند و استخاره كردند نتیجه ،صحبت كردیم

به هم بخورد،  هم برای این بود كه منبر رجوی ،كه حركت كنیم بود حركت كنیم، خوب بودن استخاره و این

خواستند روز اول قدس و اولین سالی كه به نظر خود آنها  منبری كه خیلی هم برایش خرج كرده بودند، می

خواستند این حرف رها بشود و دوباره در نیاید،  اش را توانستند بخوانند، می ی قدس را فاتحه آمد كه قضیه می

از عصر هم خوانده شد و دوباره این نُه تا شعار داده شد، ولی الحمدهلل مسلمین پیروز شدند، از بعد اینكه نم

كرده وارد  ی ایران جرأت نمی اوضاع تغییرات كلی گرفت، یعنی چه؟ یعنی ظاهر مطلب این بود كه نماینده

مسافران  ،كرده كه اگر وارد شود ممكن است به حسب تبلیغات زیاد و سنگینی كه شده بود شود و خیال می

ای هم احیاناً طرفداری از منافقین كنند،  ی ایران و عده عیفی باشند و اعتراض كنند به نمایندههواپیما افراد ض

كه او  ،ولی بعد كه رجوی از فرودگاه فرار كرده بود، خبرش بالفاصله به آنها رسیده بود، و متوجه شده بودند

 برگشته و نتوانسته مصاحبه كند.

برای مالقات رفت. آمدند و ما رفتیم خدمتشان نشستیم و مردم شود حاال  آنها خوشحال شده بودند كه می

ی مسافران طوری بود كه اینها  این طرف سالن خیلی خوشحال بودند كه روحیه ،هم آمدند نشستند

با دولت فرانسه را هم   و مقابله ،هایشان را شرح دادند برگشتند، یک مقدار اظهار تشویق و قدردانی و فعالیت
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خواهیم  اشتند، وسط صحبتشان هم ما وقتی خواستیم و ایشان خیال كردند كه سؤالی میدر دستور كار د

ی دولت ایران به تكبیر و تكبیری گفتند و بعد  بكنیم، بعد ما شعاری دادیم كه تقدیر كنیم از نماینده

اسم و  پرسند، مثالً ها تمام شد و آمدیم دیدیم كه یک چیزی كنار سالن گذاشتند، سؤال حقوقی می صحبت

زنند كه زود  فامیل و اینها كه به دولت ایران افراد را تحویل بدهند، یكی یک مهر هم به دست افراد می

زدند كه مهر بخورد، آنچه كه مهم بود  دیدم كه این خلق اهلل دستشان را باال می شستیم، من چون درست نمی

ات چیست؟ هدفش چیست؟ پیامت  كرد ایده این بود كه سؤال می ،و من یک مقدار رویش حساب كردم

چیست؟ اینها كه دیگر سؤال حقوقی نیست، آدم را كه بخواهند تحویل دولت ایران بدهند، باید بفهمند كه 

گیرند و  كیست و اسمش چیست؟ فامیلش چیست؟ تحویل دولت بدهند، من دیدم كه اینها دارند آمار می

جوی هست و چند تا طرفدار دولت ایران، كسی هست كه گویند برای اینكه ببینید چند تا طرفدار ر دروغ می

 مثالً اگر صحبتی، حرفی پیش بیاید چیزی بگوید یا نه؟ 

من رفتم آنجا؛ گفت حرفی برای زدن داری؟ اول اسم و فامیل و همه را گفتم و بعد گفت كه محل كار و اسم 

م قم، گفت نه محل؟ گفتم فرهنگستان را هم گفتم، گفتم جامعه مدرسین بعد گفت كه محل كار؟ گفت

ای باشد بیاید آنجا،  فرهنگستان، گفت فرهنگستان چیه؟ گفتم برای اینكه از هر چیزی باشد، از هر عقیده

 ]با شوخی[. ،ی بحث است كنیم، جلسه منافق باشد، امتی باشد، هر چه باشد با او بحث می

رید؟ گفت چیه؟ گفتم كه این نظام ی شنیدن دا گفت حرفی برای گفتن داری؟ گفتم بله كه دارم حوصله

دهد؟ گفت یعنی چه؟ گفتم یعنی  مدیریت جهانی خوب است كه اینطوری شده است، این نتیجه و آثار را می

دهد؟ گفت مگر از سازمان ملل هواپیمای شما را  این نظام مدیریت جهانی خوب است كه این ثمرات را می

المللی جدا كرد؟ یا اینكه پذیرش هواپیما را از  د از نظام بینشو دزدیدند، گفتم كه آیا دولت فرانسه را می

كنیم، گفت هر چیزی سر جای  كه دید ما اینطوری بحث می یا آنكه دزدیده از این پذیرش، این ،دولت فرانسه

خورد، لذا  ای است كه به این ماشین نمی خودش، دولت ایران هم جزء سازمان ملل است، گفتم نه! آن مهره

های این ماشین را بشكند، بعد گفت كه  خواهد دنده را بشكند، آن مهره هم می  خواهد آن مهره ین میاین ماش
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بد كاری بود؟ جان  ،همین جانتان را نجات داده بد كاری كرده است؟ دولت فرانسه آقای خمینی را قبول كرد

اری كه مالحظه كنید جدا و مجزا شماها را نجات داد بد كاری بود؟ ما گفتیم كه در بُردار نیرو جهت یک بُرد

ولی اگر حلّش را ببینید در منتجه، جهت ها حل در جهت منتجه است. ما  ،در موضع نگری یک طرف است

فهمم،  ها را نمی معلوم بود، گفت من این حرف ،ی خدا خیلی توجه نشد یک مقداری صحبت كردیم بنده

دادیم گفتیم كه یک مالتر از خودت را بگو بیاید زنی! ما هم جواب  خواست بگوید حرف پرت و پال می می

زنیم یا تو اطالعاتت كم است! این خیلی بدش آمد اینطور كه ما گفتیم، گفت  ربط می اینجا، ببیند ما حرف بی

گذارید كسی بیاید در تلویزیون بگوید مرگ بر ـ جسارت كرد به آقا و به نظام جمهوری ـ گفتم حاال  چرا نمی

كسی بیاید به شرافت انسانی اهانت كند، اگر كسی بگذارد خوب است؟ آیا باید بگذارد یا نه؟  اگر ما بگذاریم

ی گروهی درست است؟ اگر  كسی بیاید اهانت كند پشت رسانه ،اگر بگوید كه اهانت به شرافت جایز است

ین عمل من شرافتی حساب نباشد من هم حق دارم جلوی آن طرف را بگیرم و نگذارم بیاید بگوید، بنابرا

شود، اگر هم اهانت به شرافت درست نباشد كه باز اجازه دارم كه نگذارم، طرفین قضیه در بحث به  درست می

نفع ما است، گفت باید اثبات كنید كه آقای خمینی مظهر شرافت بود، گفتم اینكه مقام معظم رهبری 

خواهی، چه در منطق صوری آن را چه در منطق دیالكتیک بخواهی، چه در ریاضی ب ،موضعش چی هست

حاضر هستیم با شما صحبت كنیم، اوقاتش تلخ شد كه ما اینطوری با او حرف زدیم، گفت ما  ،بخواهی

 ها را نداریم، گفتم خودت گفتی اگر حرفی داری بگو. ی این حرف حوصله

تن سر اینكه اگر تر و شروع كردیم از دوستانی كه با ما بیشتر انس داشتند، وكالت گرف بعد آمدیم این طرف

صدر یا خبرنگار به ما وكالت بدهید كه ما صحبت كنیم، البته این را در خود  كسی آمد برای رجوی یا بنی

گرفتم برای این بود كه  تر، اگر كه می هشت نفر گرفته بودم، ولكن اینجا وسیع ،هواپیما هم من از همین هفت

توانند دفاع كنند، آنها كه  سراغ آن كسانی كه كمتر می ،دآین دار می دانستم اگر خبرنگارها بیایند، جهت می

كند، آن  ای شود، مطلب فرق پیدا می خواهند واقعیت منعكس شود، اگر كسی وكیل از طرف یک عده نمی

رجحان است. ما شروع كردیم به سؤال كردن، از چند عده اذن گرفتن در اینكه ما مصاحبه كنیم و اذن هم 
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چون آنجا جایش نبود،  ،كردم كه یک وقت كسی مقابله نكند آنجا من با تواضع سلوك میدادند، البته باز  می

زنم، اگر خالف حرف زدم و موافق نظر شما نبود آنجا بگوئید ما این نظر را نداریم،  گفتم من فارسی حرف می

فتیم با او صحبت مان خصوصی ر یک عده ،ی ایران كه آمد گفتند نه! استغفراهلل شما صحبت كنید. نماینده می

گفت كه شما ـ  كردیم، یک مقدار خوف داشت، حاال پیش از اینكه پلیس فرانسه بگوید تماس نگیرید، می

رار داشت كه از قبل جمعیت را ببرد در قلب پاریس در یک هتلی كه همه بتوانند بیایند دور صیعنی فرانسه ا

آنجا بازی در بیاورند، دولت ایران نظرش این بود كه و برش شعار بدهند ـ خبرنگارها را هم بیاورند، منافقین 

 نه! یک جایی كه تا حدودی تحت اختیارش باشد.

توانستیم با خبرنگارها بیشتر از این  گفتیم آنجایی كه مثالً جمعیت باشد بهتر است چون درست می ما می

نگذشته از ما برای امشب گفت نه! مواظب باشید اینها آمدند و هنوز چیزی  ها برخورد كنیم، او می حرف

پانصد فرانک غیر از پول هتل ارز خواستند كه بروند برای خرید، مردمی كه تا رسیدند به پاریس به فكر خرید 

شود به آنها خیلی  افتادند، اینها لشكریان خوبی نیستند، یک دفعه رفتند آنجا و طرفدار آنها شدند پس نمی

ای شما اگر بتوانید آنها كه به طرفداری پاریس رفتن و در شهر  گونه اعتماد كرد. ما هم در فكر بودیم كه به

ای كه با ما همراه هستند آنها را  یه شود و یک عدهفجدا كنید، یعنی برای بار دوم تص آنها را ،كنند خرید می

بیچاره  های آید و شصت هفتاد نفر جا دارد، ما دیدیم حزب اللهی نگهدارید، اول كار گفتند كه هواپیمایی می

حاضر شدند به اینكه بیایند، آنهایی كه سُست هستند حاضر شدند بمانند، به این بنده خدا گفتیم این خیلی 

هایش بمانند، یک نفر  توانید متدین شود، اینها گفتند كه شما با آنها صحبت كنید تا آنجا كه می بد می

دیم تقریباً شاید از اوّل ورود ما به این سالن تا با آنها و با چند نفر ]دیگر[ صحبت كر ،مهندس از خراسان بود

آید كه یک مرتبه پلیس فرانسه گفت همه  به ذهن من می ،گویم یک ساعت بیشتر نگذشته بود حاال كه می

تواند توقف كند، برگردند به طرف ایران با هواپیما، مهم اینجاست كه ما را اول  امشب هیچ كس نمی ،برگردند

كه مسافران انگلیسی كه بلیط  ،خواست به ایران بیاید كردند از انگلستان آمده بود و میسوار هواپیمایی كه 

داشتند و باید حركت كنند اگر چیزی هست از آنها در فرانسه بماند، بعد آنها باال آمدند، یعنی دولت فرانسه 
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م فرض كنید خوف داشت از اینكه كسی آنجا بماند، آن وقت ما سوار اتوبوس كه شدیم یک مقداری ه

ها معطل ایستادند، نگاه كردیم و دیدیم از دور دوربین دارد عكسمان را  اتوبوس حركت كرد، دیدیم اتوبوس

یک لحظه نه جرأت كردند كه با  ،دارد، این خبرنگارها را از این طرف و آن طرف دنیا آورده بودند برمی

مد، و این نیست جز اینكه اول دعای دوستان صدر و نظایرش آ خبرنگارها برخورد كنیم نه آقای رجوی و بنی

ی اعظم این دو تا موجب پیدایش تكبیر و نماز و اعالم اسالم شد و  و دوم اینكه نیّت مبارك امام و مرحله

ترسند، شیاطین هم هستند و شیاطین هم همینطور هستند،  اینها از حرف اسالم مثل جن و بسم اهلل می

ولی جرأت  ،ین جنی خوف دارند، شاید كار ما را غیر عاقالنه بدانندشیاطین انسی هستند كه مثل شیاط

 دهند، این قسمت اول صحبت. درگیری به خودشان نمی

تكبیر: اهلل اكبر. خمینی رهبر. مرگ بر ضد والیت فقیه. درود بر رزمندگان اسالم. سالم بر شهیدان. مرگ بر 

 بر اسرائیل.آمریكا. مرگ بر شوروی. مرگ بر منافقین و صدام. مرگ 

 ها را شروع كنیم؛  ج( قسمت دوم صحبت را حاال یا امروز باید بحث تعاونی

 ( ]؟[1س

آورند، دعای  شما ادعا كردید و به هر حال آن چیزی كه بدرقه می ،ج( ما كه جایی نرفتیم كه سوغات بیاوریم

 ،خیر شما بود، ما هم آنجا تكبیر گفتیم و آنجا سوغاتیش تكبیر بود

 در هواپیما! ،آقا؛ با منافقین هم برخورد ]علمی[ داشتید( حاج 2س

تر هم به آنها گفتم، گفتم كه این  ج( بله، آنها ضعیف بودند، من یک مقدار كمی بحث و دو تا كالم پیچیده

ی بین  گوئید، آنها گفتند كه منطق را باید در عمل یافت، من گفتم كه بله! ما رابطه منطقی كه است شما می

شویم ولكن به هر حال بگو ببینم ارگانیزم هر قسمتش  كنیم و وارد بحث می ل را از شما قبول میفكر و عم

ای دارد یا ندارد؟ به هر حال كار چشم و دست و پا اینها مربوط به هم هستند و در  خصلت خاص جداگانه

یک نفر فرد عادی  ولی مختلفند یا مختلف نیستند، گفتم كه ماركس فرق دارد با ،شود جمع هم متعیّن می

یا فرق ندارد، از نظر تفاوت كه این كارش كار كارگری آن طوری نباشد و گفتیم كه این جای بحث دارد روی 
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كنید، اگر شما آنجا منطقتان قوی است، باید وارد بحث شوید،  زنید و كارهایی كه می هایی كه می این حرف

شدند، بچه هم بودند و سنی  زود دست پاچه می زند ]؟[. خالصه؛ ضعیف بودند و اینها هر كه حرف می

 زیر بیست سال بودند.  آید( همه )من اینطوری به ذهنم می ،كنم نداشتند، كالً گمان می

 ( ]؟[1س

 ،از زندان بودند، اینطوری كه بعد فهمیدیم از زندان شیراز تبرئه شده بودند  ج( نخیر، اینها ظاهراً تبرئه شده

 د كه فرار كنند.بعد به فكر افتاده بودن

 ( ]؟[ 2س

 گفتند احسان، درست است؟  ج( احسان؟ در هواپیما هم به او می

 ( این مال فسا بود.2س

ها را ریختند داخل توالت برای اینكه  ی روزگار را آقای اناركی یادمان داد، بعد فشنگ ج( این شعار از صحنه

ین مسلسل را درآوردند و به آن منافقین دادند، اآلن رفتند از زیر زم ،كردند های هواپیما كار خالفی می خلبان

 مان را سپاه داد یا نه؟  سیم بی

 ( ]؟[2س

ج( تا صبح پنج نفر پیاده شدند به عنوان مریض، بعد از این پنج نفر معلوم شد كه رفتند تقاضا كردند همان 

را نگهدارد، یک نفرشان را هم جا بمانند، اوضاع كه برگشت دیگر آبروریزی بود كه دولت فرانسه بخواهد كسی 

ها درآورد و صورتش را پوشاند و شد  حاال یک نفر فوری از این لچک ،نگه نداشت، در سالن كه پیاده شدیم

ای هم نطق بكند،  كنند و سر شانه آیند روی دست بلند می شكل آن هواپیما دزدها، خیال كرد حاال همه می

 را درآورد و قایمش كرد.  بعد دید كه مثل اینكه اوضاع برگشت و لچک

 ( ]؟[1س

كه به عنوان مترجم فرستاده بودن در دستگاه پلیس قضایی آنجا، ما  ،صدر بود ج( او مثل اینكه از دوستان بنی

 گفتیم كه كجا هست؟ نیامد!  دنبالش بودیم كه بیاید، می
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 ( ]؟[ 1س

ر شدیم و رفتیم قسمت دولتی و بعدش مال ]روس[ سوا ،ج( از هواپیما كه آمدیم فوراً ماشین دولتی آوردند

 ها را از برادران دیگر كردند. یا شدند و آمدیم قم، مصاحبهههم برادران م

 ( ]؟[3س

 ،ج( آنها دیده بودند كه روس گفته است كه رادیو ملی گفته كه یک آخوند شكم گنده آمده اخالل كرده است

 دیده بودند كه زشت است بیایند با او مصاحبه كنند.

 سالم وال

 

 ی انس با حضور استاد حسینی و سخنرانی ایشان در مورد هواپیما ربایی  موضوع جلسه: جلسه

 ( ]؟[ 1س

ی دیگر  حجت االسالم والمسلمین حسینی:. .. خواستند تشویقشان كنند، كه روحیه پیدا كننند و دفعه

 ،مقاومت كنند

 ( ]؟[1س

 ند. ]؟[ سوار كردند.ارزید به آن استقبال سنگینی كه از آنها كرد ج( می

 ]؟[  ،( ]؟[ یكی از كمک خلبانانی كه2س

 ج( نه، آنها ماندند كنار ]هواپیما[، هواپیمای مهمی بود.

 ( ]؟[ 2س

كه شما مصاحبه انجام بدهید و جریان را دست  ،توانست خبرنگاران را دعوت كند ( ]؟[سفارت نمی2س

 ،اش به عكس است بگیرید؛ یعنی درست نتیجه

صدر یا رجوی مصاحبه  كه ما با بنی ،كردیم كه هر كسی نیابت به ما بدهد عش اینكه اصرار هم میج( ما واق

برای این بود كه من میل داشتم كه اینها بیایند، یقین داشتم بین بیست دقیقه تا نیم ساعت اگر من  ،كنیم
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داشتم بر سخت حرف عنایت داشته باشم كه بحث را مشكل حرف بزنم، نه اینكه عادی حرف بزنم، عنایت 

در جواب دادن به من،  ،كنند رسند به لته پته و دست و پایشان را گم می زدن، یقین داشتم كه اینها می

تر از خود  گذارم در آن بمانند. آن وقت من بنا داشتم كه یک نفر آدمی كه فاضل عالمت سؤالهایی را كه می

ربط  كه ما بی ،یک آدم با سواد هست كه بیاید معلوم بشودها بگویم كه در فرانسه  رو كنم به خلبان ،این باشد

بروید یک  ،خواهید مخالفت هم بكنید گوئیم یا این، بعد یک پیغام به مریدهایش بدهند، بگویند اگر می می

ستم خوا گردانندش، می خورد و این طرف و آن طرف می آدم با سوادی پیدا كنید، این سوادی ندارد، گول می

 بنی صدر و رجوی را، ولی نشد! خصوصاً رجوی را.  ،كنند رن بیفتد كه تحقیاختالف بینشا

 ( ]؟[1س

كرد، ولی رجوی  آمد با من بحث كند، در مجلس خبرگان هم اواخر از بحث با من فرار می صدر نمی ج( بنی

او  خواستم یک مورد در آن موارد شقاق بیفتد و طرفداری از آمد برای بحث كردن و می می ،شناخت نمی

ی ایران هم آنجا مثل اینكه خیلی زیاد خبرنگاران گوش به  نكنند و اختالف بیفتد و ولی نیامد، نماینده

 كردند. حرفش نمی

 ( ]؟[1س

در  ،گرفتند گفتند كه اینها خیلی سُست می مسافرها می  ج( حاال من كه اطالع ندارم كه چكار كردند، ظاهراً

از در این طرف كه تحت نظارت  ،گفت كه نخیر محال است ی میبررسی این سفر ما رفتیم رئیس شهربان

گفت در آن پانصد نفری كه آن روز از بسیج برای جبهه رفتند، اینها  چیزی بُرده باشند، می ،پلیس باشد

وضویی بگیرند و  ،رفتند برای اینكه آنها در عرض این مدت معطل شده بودند و می ،خودشان را قاطی كردند

د، اینها خودشان را قاطی كرده بودند و كسی هم به گوشش خورده كه آنجا مثالً هوا سرد است برگردند بیاین

ها و بلند شدند رفتند به رئیس سپاه هم حرف زدند و گفتند كه اینها  و لباس همپایمان نیست و این حرف

سافرها چیز دیگری برای بعضی از م ،كرد گویند، به هر حال پلیس اظهار تبرئه می نقل میدان را دارند می

 دانیم از كجا بردند. گفت، ما كه رفتیم مال دولتی نمی می
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 ( ]؟[1س

از دبی آمده بود اینجا، نشسته بود و پیاده شده بودند و برگشته بودند و یک ساعت هم معطل كردند برای   ج(

 اش و بعد سوار شدند. بررسی

 كردید حدود بحثتان چه بود؟ ]؟[ ( اگر بحث می1س

شد از او تعریف بخواهی و وارد بحث  شد همان جا را می می ،ز هر جایش كه وارد به صحبت كردنج( او ا

شد  شود، بحث می خواهد بكند وارد بحث می بشوی، چند تا تعریف مختلف بكنی و بعد در روش كاری كه می

كردم، چون  ع میالمللی شرو ی مدیریت بین زدند من از همان مسئله كردند و حرف نمی بكنی، اگر سكوت می

شدند، ولی اگر آنها  الملل بودند، متكی به فرانسه بودند، از همین جا وارد می آنها اآلن متكی به دستگاه بین

 كشاندیم. خواستیم و به اینجا می خواستند حرف بزنند، از آنها تعریف می هم می

 ( ]؟[1س

دهد درست است  ید كه نداند جوابی كه میگوید، مطلبی بگو ج( شعار را آنجا اگر كسی كه جواب سؤال را می

ی دوم این دست و پایش را جمع كند كه این  یا نه؟ این مهم است، شما یک طوری حرف بزنید، كه كلمه

دهم یک مرتبه غلط نباشد. مردم بگویند جواب درست است، همین شعار را اگر شما ساده  جوابی كه می

[ ولی اگر شما ،برد اال شما هر چقدر برهانت متین باشد او ]میحرف بزنید دستمان در شعار دادن باز است، ح

خواهد شعار بدهد  كه این در جواب دادن دست و پایش را گُم كرد، می ،یک مقداری پیچیده حرف زدی

 داند چطوری شعار را بدهد. نمی

 ( ]؟[1س

 برای سفرهای بعد و اینها توانید این كار را بكنید، حاال گوید شما نمی می ،خواهد فكر كند ج( همین كه می

 كنیم. صحبت می

 ( ]؟[ 1س
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گویند كه انجمن منحل  كه بتوانم بگویم، می ،گویند انجمن منحل شده ولی هنوز یقین ندارم ج( شنیدم می

 كنم. خبر دقیقترش را عرض می  شده است. حاال ان شاء اهلل بعداً

 ( ]؟[1س

ای بود، چهارصد و هشتاد نفر جا  و پنجاه و خوردهج( وقتی كه سوار شدیم، جای خالی داشت چون سیصد 

توانست چهار تا صندلی بردارد  مثل تختخواب هر نفری می ،داشت، بعد در كویت هم كه دیگر كامالً خالی شد

 بخوابد.

 ( ]؟[1س

 زنند؟  ج( شماره نمی

 ( نه.1س

دَ الورود بنشینند و بعد بتوانند این بد كاری است، تنظیمات اینطوری را اگر بكنند بهتر است، ولو برای لَ  ج(

 جا عوض كنند.

 شود! ی كل به ضرر اسالم می یعنی نتیجه ،( ]؟[ به هر حال خدا خواست1س

كه یک كاری بكنند كه بگویند اینها از ملت ایران  ،خواستند ج( حاال یک نحو هم این است كه اینها می

 نه فقط سازمان مجاهدین. ،زنند علیه آقا حرف می تا اینكه بگویند ملت ایران ،هستند، كاری به ما ندارند

 ]؟[ ،( ]؟[ یعنی به نفع آنها تمام نشد1س

شود، یعنی اینها اگر توانسته بودند یک فیلمی بگیرند كه صد نفری  ج( الحمدهلل رب العالمین. ولی بعد نمی

خبرها را پُر كنند، این را تا شد  و با هر كدامشان مصاحبه كنند و سر و صدا كنند، می ،علیه ایران حرف بزنند

 اش را قطع كردند. ی یک بردند و بعد یک دفعه رهایش كردند و دنباله خبر رده

 ( ]؟[1س

گفتند، دموكراسی با مشورت است،  كردند! دموكراسی دروغ می ج( ما نفهمیدیم به هیچ وجه، مشورت هم نمی

 كردند. مشورت نمی
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 ( ]؟[2س

 ،ج( ما كه نفهمیدیم

 ( ]؟[2س

 ،نگذاشتند بفهمیم كه آنها فهمیدند یا نه؟ فیلم هم نگذاشتند ،زود برگشتیم ج(

 ( ]؟[2س

 شدند همان جا بایستند. مجبور می ،داد ج( اگر كویت به آنها بنزین نمی

 آقای ساجدی: حاج آقا اگر صالح بدانید جلسه را قطع كنید. دعا بفرمایید.

 ی حق را بر جهان بگستران،  پروردگارا! كلمه

 ی باطل را ریشه كن بفرما،  لمهك

 وجود مبارك ولی عصر را مؤیّد بدار، 

 ای را كه به او عنایت فرمودی به او عطا كن،  وعده

 مهلت شیطان را سلب كن. . . 

«والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته»  





 

 1جلسه 

 جلسه انس با حاج آقا بحث در مورد تعاونیها

11/50/1631 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

آقای خطیب: مدتی بود كه موفق نشده بودیم خدمت آقای حسینی برسیم احیاناً نصیحتی، بحث       

اخالقی، تذكری بدهند، بعضی از برادران هم عالقمند بودند كه گاهی با ایشان تماس داشته باشند و خدمت 

یكدیگر را ببینند، فرض كنید بعضی از برادرها ی نداشتیم تاهمه دوستان  شان باشند، عالوه براینكه ما جلسه

كه كارشان كارتحقیقی نبود تماسی نداشتند با برادرهای كه در یک گروه هستند. برای اینكه یک مقدار انس 

اگر دوستان احیاناً سؤاالتی دارند كه  ،شان باشد اگر مسائلی الزم است در جمع كسی طرح كند و الفتی بین

مجموعاً اینها همه دست به دست هم  ،ی جلسات و كالسهایشان است بتوانند طرح كنندخارج از برنامه معمول

مثالً عصرهای چهارشنبه را بگذاریم برای یک  ،داد كه خدمت آقای حسینی صحبت كردیم ایشان فرمودند

هلل ی كه همه برادرها تشریف بیاورند و از یک طرف هم موجب انس و الفتی شود و مطالبی كه انشاء ا جلسه

 مفید به حال ما و هم وظیفه باشد طرح شود.

لذا طی چند جلسه برای راه افتادن بحث قاعدتاً یک سری بحثهایی  ،این غرض عمده از تشكیل جلسه است

دانید كه همه دوستان هم عالقمند هستند كه در جریان آنها قرار گیرند را مطرح  كه مبتال به است و می

 كنیم. می

اشكاالت و مسائلی كه در  ،انتقادات ،ها تی كه خود برادرها سؤاالتی دارند و صحبتاما یک سری از جلسا

 شود.  دهند و راجع به آنها صحبت می طرح كنند و جناب آقای حسینی هم آنها راپاسخ می ،ذهنشان است
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است كه ها را طرح بكنیم، علت طرح مسأله هم این  ی این هفته قرار شدكه بحث تعاونی در رابطه با برنامه

های  های اقتصادی كشور مطرح است و بحث ها بعنوان یكی از بحث ها است مسأله تعاونی مدت ،اطالع دارید

ها عمدتاً مجلس و بیشترین مقدارش در دولت و بیشتر در ادولت  شود این بحث زیادی از خبرگان شروع می

های جدی شده  شود اخیراً حركت می در سازمان برنامه مطرح است. حرفهای مختلفی راجع به این مسائل زده

 ها را شكل دهد. برای اینكه مسأله تعاونی ،است

  های به لحاظ این كه جناب آقای حسینی و بعضی از برادران اجماالً از همان ابتدا كه مسأله زیر ساخت

شركت كردند. سازمان برنامه مطرح شده بود در جریان بودند و بعضی از برادرها از طرف اینجا رفتند و آنجا 

بردند در شورای عالی برنامه ریزی بودند؛ لذا دقیقاً در جریان  جناب آقای حسینی هم هر هفته تشریف می

كار بودند. بعد هم در شورای اقتصاد و مسائلی است كه اجماالً به لحاظ اینكه دوستان آشنا باشند و حداقل 

 كنیم. آورند و از خدمتشان استفاده می ریف میدر تعیین موضع خودشان دچار وسواس نباشند انشاءاهلل تش

 ها بحث كلی بود. راجع به بحث تعاونی

 ،ها یک مسئله وجود دارد آن اینكه طرح این گونه مباحث نظیر انتقاد از برنامه بانک یا انتقاد از برنامه تعاونی

یست. امام خمینی كه بمعنای مخالفت با دولت ن ،كند هایی كه دولت مطرح می انتقاد از یک سری برنامه

كنیم و  فرمایند تأیید كنید و دولت را همراهی كنید آیا این كار ما به این معنا نیست كه همراهی نمی می

كنیم؟ و در نتیجه اگر مخالفت باشد آیا بهتر نیست كه چیزی نگوییم و ساكت باشیم؟ حفظ  مخالفت می

 چه معناست؟ شود كه رعایت بشود به  وحدت در این موردی كه مطرح می

چرا كه مسأله ظریفی است، ولی اجماالً خدمت حضرت آقای  ،این مسأله قاعدتاً برای دوستان روشن نبود

مسأله این است كه  ،راستی مسأله را یكی دوبار طرح كردیم بعد از آن هم با بعضی برادرها مشورت شده است

شود كه  دولت یا كسی دیگر پیشنهاد مییک قدر متیقن مطرح است و قطعاً طرح یا از دستوراتی از طرف 

مجلس تصویب كند و بعد دولت مجری آنها باشد؛ یعنی سرپیچی از دستورات دولت اسالمی را قطعاً غلط 

دانیم یعنی رعایت قوانین دولت در حال حاضر حتی اگر بدانیم  دانیم و تبعیت از آنها را وظیفه خودمان می می
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تبعیت از آنها الزم است اما پذیرش این مسأله هم به این معنا  ،ح نیستاین قوانین ظاهراً از نظر ما صحی

ها بودن مثالً یک حركت  در جریان یک سری بحث ،ها  نیست كه اگر به دلیل داشتن یک سری از آگاهی

دولت یا برنامه دولت یا برنامه ریزی دولت غلط است در مقابل آن ساكت باشیم و چیزی نگوییم بلحاظ اینكه 

 وحدت باشد.حفظ 

همه ساكت  ،كنند و تصورشان حق است دانند و فكر می اگر قرار باشد كه آنهایی كه حق هستند و حق را می

كنند و روشن  بنشینند برای اینكه وحدت حفظ شود و در مقابل آنهایی كه مسیر ناحقی را دارند طی می

شود اما وحدت بر غیر  به وحدت می موجب ،است در این مورد آنها حركت كنند و حرف بزنند و صحبت كنند

ها و همكاری كه  های و راهنمایی های كه در این مورد است همه كمک شود؛ قاعدتاً مثل همه صحبت حق می

ای خبر دارند  باید انجام شود بادولت در این مورد هم اگر در برنامه دولت دچار انحراف شده است و یک عده

مسأله را روشن كنند و توضیح دهند تا این مسأله به افراد برسد و از وظیفه شان است كه راهنمایی كنند و 

 این انحراف جلوگیری شود.

سكوت فرد خالصه نباید موجب این شود كه مسائلی كه الزم است مسائلی كه گفتن آن و فهمیدن آن در 

ه هم كه سؤال شد گفته نا گفته بماند و در نتیجه آنها هم بر اشتباه خودشان بمانند و گا ،جامعه ضرورت دارد

مسأله  ،خواستیم حفظ وحدت شود، پس این دو مقوله تبعیت از دستورات دولت سرجایش است شود كه می

طرح اشكاالت و انتقاداتی كه است در این مورد اگر قطعاً انسان بداند و آشنا باشد در جمعی و شرایطی كه 

 ،صالحتیش را دارند نه اینكه راه بیفتیم

 «لرحمن الرحیم...بار الها...بسم اللّه ا»

 ها است.  ایم درباره امر تعاونی حجت االسالم و المسلمین حسینی: مطلبی را كه امروز اختصاص داده

گویند و شرقی و  ببینیم این مطلب چیست؟ و اهمیت آن در چه حد است؟ و در دنیا به چه چیزی تعاونی می

چگونه مطرح شده است و قبالً چگونه مطرح شده است و  غربی آن چه فرقی دارد؟ در انقالب اسالمی ایران

 شود؟ حال در دنبال آن به چه گفته می
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كنم انشاء و رحمن ساده و با مثال عرض كنم. انتظارم از برادرهای ارشدم این است كه عنایت به  من سعی می

 این مطالب داشته باشند.

یک بخش  ،یک بخش تعاونی ،ولتیگوییم اقتصاد یک كشور سه بخش است: یک بخش د وقتی كه می

شخصی، چه فرقی دارد با اینكه بگویم اقتصاد سه بخش است دولتی، تعاونی، خصوصی. فرق بین كلمه 

كنم، یک دو  كه یک وقتی من یک لباس دارم كه شخصاً از آن استفاده می ،این است ،شخصی و خصوصی آن

این را  ،كنم ارم كه شخصاً از آن استفاده مییک اتومبیل د ،كنم چرخه دارم كه شخصاً ازش استفاده می

ولكن نفعش  ،كنید دهید و شخصاً از آن استفاده نمی گویید، وقتی كه یک چرخ دارید كه كرایه می شخصی می

 گویید.  رسد این را خصوصی می به شما می

ما بنابراین اقتصاد سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی دارد؛ خصوصی آن مشخص شد كه غرض چیست. ا

هر چیزی كه در این كشور پیدا  ،تعاونی و دولتی آن قبل از اینكه وارد تشریح بیشتری از تعاونی شویم

به  ،شود كه اقتصادش سه بخشی است و این سه بخش را دارد، یعنی اگر بانک است بانک باید به دولت می

دولت است هر دستگاهی است  ای از ادارات شود كه هر اداره تعاونی و به خصوصی خدمت كند، اگر گفته می

ولی  ،رسد گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم ی است اقتصادی به نسبت نفعش به این سه تا می هر موسسه

 ها در دستگاه جا دارد. بر هر كدام از این بخش

  تر كنند توانند كفه یک طرف را سنگین كنند و طرف دیگر را سنگین هایی هستند كه می قوانین مثل اهرم

توانند تعاونی را حاكم  توانند بخش دولتی را بر دو بخش دیگر حاكم كنند بالعكس می ابراین، قوانین میبن

قوانین هستند كه نحوه ارتباط این سه را باهمدیگر مشخص  ،توانند خصوصی را حاكم كنند كنند و می

 كنند. می

اینها برای دولت به این معنی  وقتی گفتیم كه اقتصاد سه بخش است، بعد گفتیم صنایع مادر و سنگین و

 است كه كفه دولت ابتدا سنگین شده است.
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شود؟ تعاونی و خصوصی است. تعاونی غربی اش چیست؟ كلمه تعاونی چه  نسبت به باقی مانده چطور می

دهد؟ غربی و شرقی آن چیست؟ كلمه تعاون یعنی همكاری، ولی در اصطالح اقتصاد همكاری  كاری انجام می

ی برای تولید یا توزیع یا با بدست  اگر عده ،گویند هر همكاری را تعاونی نمی ،گویند اونی میخاصی را تع

 گویم تعاونی. ی چهار اصل برایشان می با مالحظه ،آوردن كاالی مصرفی خودشان باهم همكاری كنند

عاونی تولید كیف كار و سرمایه باهم باشد، فرضاً بنده و چند نفر از آقایان باهم ت -1چهار اصل آن چست؟ 

آوریم،  مان می خواهیم مصرف كنیم بین خودمان برای مصرف كردن كنیم، یا اینكه چیزی را كه می درست می

توانیم بفروشیم. توزیع هم  كار و سرمایه هم باید باهم باشد. به غیر هم البته می ،اینجا در این كارگروهی

گیرد، حال ما  ی مصرف خودمان یا تولید بیشتر انجام میگیرد، برا ولی كمتر آنطور قرار می ،شود بگوییم می

شود نفری صد هزار تومان بگذاریم و یا پانصد هزار تومان  پنج نفر قرار شد كارو سرمایه باهم باشد، یعنی نمی

یک چرخ را تهیه كنیم و مقداری پالستیک نخ و زیب و دكمه و منگنه برای كیف درست كردن، حال اگر 

 ،اما خودشان كار نكنند ،دهند وسط كار مثالً آقای ذولفقارزاده صد هزار تومان می ،آوردیم صدهزار تومان كم

ولو  ،شود این قبول نمی ،دهند توانند بیایند در عوض پول می كنند، نمی چون خودشان در فرهنگستان كار می

م نیاوردیم و نیروی كار رسد، اگر حال ما پول ك ما چند شریک راضی باشیم چون در اینجا سود به سرمایه می

كم آوردیم، مثالً یک نفر الزم داشتیم كه شب اینجا نگهبان باشد به یک نفر پس یک نفر باید باشد كه او هم 

  تواند باشد! این اصل اول است. شریک باشد. پس نه كار بدون سرمایه و نه سرمایه بدون كار می

دهند تعلق  ، بر اساس مشاركت در كاری كه انجام میشود اصل دوم این كه سود بر اساس سرمایه تقسیم نمی

اینطور نیست كه هر كسی كه سهم بیشتر دارد رأیش  ،گیرد، اصل سوم این كه مدیریت دموكراتیک است می

 شود. به رأی اكثر هم رئیس قبول می ،سنگینتر است در تعین مدیر عامل، هر كس یک رأی دارد

 طرف دوم نوار

شود، مثالً ما پنج نفر هستیم و یک نفر یهودی  شته باشد او هم پذیرفته میاگر فردی مذهب دیگری دا

خواهد شركت كند، ما حق نداریم بگوییم چون یهودی هستی شركت نكن. ما فقط با مسلمانها حاضر به  می
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ا این توانیم كار كنیم، اینج توانیم بگوییم شریک نباش و ما با این نمی تعاونی هستیم، یک نفر بهایی است نمی

 نكته را داشته باشید.

همین چهار اصل است، كه به  ،]تاكید[آنچه كه در اتحادیه تعاونیها و در سطح بین الملل قبول شده است

خواهد شرط  دانند، بقیه شرایط به عهده خودشان است، كسی دلش می ها می عنوان چهار اصل عام تعاونی

 بیشتری بگذارد و یا نگذارد. 

رای چه درست كردند؟ برای اینكه یک سوپاپ اطمینانی نسبت به بقای سرمایه داری باشد اما تعاونی غربی ب

چرا؟ چون در دستگاه سرمایه داری هر وقت شعار سوسیالستی راه افتاد كه بگویند كارگر علت این تولیدات 

ر تعاونی دهیم و برو در تعاونی شركت كن. د گویند اگر اینطور است به تو قرض می به او می ،شده است

 كند. كرد سپس رها می بیند كه در آمدش كمتر از وقتی است كه در یک شركت خصوصی كار می می

گویند كه در تعاونی بر اساس مقدار ثروت سود  كنم. آنجا به او می چرا در آمدش كمتر است؟ بعد عرض می

نار این چرخ دارم كار گویید من ك شود، مدیریت هم بر اساس مقدار ثروت نیست، شما كه می تقسیم نمی

عرق جبین من است كه در آمدی را ایجاد كرده است كه باعث ساخت چرخ یا خرید آن شده است،  ،كنم می

شود، سابقه تاریخی اش هم همین بوده  كند و این تعاونی در آنجا مفلوك و منزوی می گوییم ضرر می چرا می

اش بر اساس اصالت سرمایه است این مهره با آن  چرا؟ برای اینكه نظام آنجا كلیه روابط اجتماعی ،است

تواند  دستگاه هماهنگی ندارد، تمام چرخها چرخشش بر عكس چرخش این مهره است، طبیعی است كه نمی

پذیرند. خیلی از افراد هستند كه شاغل  اثری بگذارد، چطور؟ گفته است كه اینجا ثروت، مال، بدون كار نمی

این پولشان را در شركت خصوصی كه پول را بدون نفر  ،پولی جمع كردند ،دكتر كارگر یا ،هستند مثالً اداری

تواند آنجا به كار بیندازد ولی  ها را می تواند برود سهم بخرد از بازار بورس سهام شركت پذیرند، یعنی می می

  رود. شود؟ به طرف شركتهای خصوصی می پس پولها چطور می ،تواند به كار بیندازد اینجا نمی

گویند سود بر اساس  های خصوصی می شود، اما شركت جا گفتند براساس سرمایه سود تقسیم نمی بعد این

ی اعتبارات هم بانک به  رود. در گردونه های خصوصی می شود، پس پول باز به طرف شركت سرمایه تقسیم می
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رهای افرادی را كه در رشته تواند با پولش كا دهد، پس این می آنجایی كه پول بیشتر باشد اعتبار بیشتر می

تواند بدست بگیرد،  تكنولوژی را می ،خودشان ماهر هستند ابزاری را كه در سطح باالی است استخدام كند

كه یک بحث  ،طور است خواهم بحث كنم. بحث اقتصادی و كلیه روابط دیگر جامعه هم همین حال من نمی

 خیلی وسیعی دارد.

تواند  تكنولوژی را بدست بیاورد كه قدرت پولی باالیی دارد. كسی میشود انحصارات و  پس كسی قادر می

های تحقیقاتی بزرگ راه بیندازد مثل ای. بی. ام، ژنرال موتور باشد. یک شركت تعاونی با یک عده كم  موسسه

تواند كشف بكند، بنابر این وقتی تكنیک بدست  تواند موسسه تحقیقاتی راه بیندازد، تكنولوژی نمی نمی

 آورد حاكم بر جامعه است. می

های اطمینان یكی از مواردی باشد كه به اینها از شورش  پس فقط این را درست كردند كه یكی از سپوپاپ

 كارگران امنیت دهد این مسأله شركت تعاونی ها در نظام غربی است.

ه یعنی سازنده ی است، شبكه یعنی چه؟ شبك ها شبكه ها در شرق چطور است؟ در شرق تعاونی اما تعاونی

كنم، چطور؟ فرض كنید ما پنج نفر  همه بهم مرتبط می ،كیف و خریدار آن و شركای آن و مصرف كننده آن

خواهیم  می ،ای است ها شبكه خواهیم باهم یک شركت خصوصی ابتدا بزنیم، در جایی كه تعاونی آمدیم می

شویم برویم چرخ  درست كنیم، بلند می ی بخریم و بیاییم كیف دكمه و منگنه ،زیب ،پالستیک ،برویم چرخ

گویند اینجا نداریم. از كجا  می ،رویم نمایندگی فروختند، می جا می گویند قبالً نمایندگی فالن می ،بخریم

گوید  گوییم چرخ دارید؟ می رویم می توان تهیه كرد؟ بفرمایید بروید تعاون توزیع. تعاون توزیع چرخ می می

فروشم.  گوید نمی خواهیم بخریم. می گوییم می گوید قیمتش این قدر است. می یگوییم چند است؟ م بله. می

ها، مركز تعاونیها، سازمان تعاونیها تحت هر اسمی كه قرار  گویند لطفاً بروید اتحادیه تعاونی گوییم چرا؟ می می

یم آنجا بخریم. روی گویدباید بروید آنجا یک برگه به اسم تان صادر كنند تا فروخته شود، می بدهیم، می

وقتی كه تقاضاهای  ،ها داده شود دهیم چون اولویت این است كه به تعاونی گویند ما بخصوصی نمی می

گویند نه. هنوز  كنیم. می آن وقت شش ماه دیگر رجوع كنید، شش ماه دیگر رجوع می ،ها تمام شد تعاونی
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گردیم  ها است. بر می وشیم، اولویت با تعاونیتوانیم بفر تعداد سفارشاتی كه از تعاونیها است زیاد است، نمی

شویم.  ما تعاونی می ،خواهیم تعاونی بشویم، چرخ به ما بدهید برویم كسب و كار كنیم گوییم آقا ما هم می می

ها یا  نامه پس مصوب اتحادیه تعاونی نامه را پر كنید قوانینش را هم بخوانید، آئین گوید كه پس این آیین می

ها را از هم جدا كرده  گوید؟ در این آئین نامه اول آمده شغل در این آیین نامه چه می ،هاست یسازمان تعاون

بعد آمده  ،است كه این قاطی نباشد، بعد آمده حد زده مقدار ثروت را حداقل و حداكثر درست كرده است

بعد  ،اینطور انتخاب كنندشرط كرده یک نفر در دوتا تعاونی كار نكند، بعد آمده مدیریت را گفته اینها باید 

 ،مدیران هم بیایند اینطور آن نفر باالتر را انتخاب كنند، یعنی ما اگر پنج نفر هستیم یک نفرمان مدیر شود

بنشیند یک  ،بعد آن یک نفر وظیفه دارد جایی دیگر برود با پنج رئیس دیگر كه برای پنج واحد دیگر هستند

بعد  ،طور فرضاً تعاونیهای كه برای كارگاهها است جمع شوندرئیس هم آنها معین كنند، آنها هم همین

گویند كه فعالً  مثالً آنها می ،گیرند ها تصمیم می آن باالیی ،تعاونیهای طبقه باالتر، بعد تعاونیهای طبقه باالتر

امسال اولویت به جای چرخ كیف دوزی به چرخ  ،امسال چند چرخ وارد شود، یا اولویت به چرخ نیست

دوزی است، یا جای چرخ پیراهن دوزی و خیاطی اولویت به این است كه چرخی كه سیم پیچی كولر  پیراهن

كنند، پس تنظیم مشاغل بر عهده آنهاست، لذا شما ممكن است بروید در  آنها معین می ،پیچد است را می

د شغلی هم كار شود، اگر بخواهی بگویند این كه داده نمی ،خواهییم چرخ كیف بخرم تعاونیها بگویید می

 باید بیایید در قسمت یک صنعت دیگر شروع كار كنید، در آنها یک امكاناتی است.  ،تعاونی بزنید

آوریم حاال  رویم چرخ بخریم می حال ما رفتیم آنجا و برگه پر كردیم و به ما پروانه دادند كه برو چرخ بخر، می

زیب دكمه و  ،چه نیاز داریم؟ پالستیک نیاز داریم، نخ كه آوردیم و مغازه را هم زدیم و شروع كردیم به كار به

گویند نیست، كجا تهیه كنیم؟ تعاون توزیع. تعاونیهای  رویم بازار آزاد می خواهیم، آنها را هم می منگنه می

گوید مقداری كه  رویم سازمان تعاون می گویند. باید نوشته بیاوری از سازمان تعاون، می رویم می توزیع می

به شما در عرض  ،تعداد واحدهای هم كه هستید این قدر است ،رسد در این منطقه این قدر است سهم می

خواهییم بیشتركار كنیم  گوییم ما می رسد. می رسد، فرضاً ماهی یک توپ هم به شما می سال این مقدار می
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را نگاه كنید من  ها خواهید درست كنید. این شماره گوید شما چه نوع كیف می شود. بعد می گویند نمی می

گوید نه. اینها مقدار تولیدش زیاد است، باید شما از آن پنج تای دیگر تولید  می 312، 254، 129گویم  می

های را كه دست  دهم تحویل روی شماره گوید مقداری هم كه اینها را برایت می گویم باشد. می كنید، می

از  625شود. در سال فرضاً  از این شماره می 452 شود؛ در سال فرضاً گذاشتم پیداست كه چه تعداد كیف می

دهم زمانش هم معین  گوید حال كه برایتان این پالستیک را می شود، حال غرض چیست؟ می آن شماره می

شود كه مواد اولیه  فرستم بیایند از مغازه تان بگیرند، پالستیک جدید وقتی به شما تحویل داده می است می

شود و این مقدار هم سود روی آن  كرده و تحویل داده باشید، این مقدار هزینه االن می قبلی را تبدیل به كاال

توانی بفروشی،  توانیم، بدهیم به همین قیمت هم به كسی دیگر نمی آید، بیشتر از این قدر هم نمی می

سید او را گیرد. ر آید از شما تحویل می كنیم. تعاون و توزیع كیف می مشتری ات را هم خودمان تعین می

فرستیم.  تان می گیرید. او هم طبق رسید كاری كه شما اینجا دارید مشتری برای آورید از ما پالستیک می می

فروشیم به این آقایانی كه از  كنیم و می گویم باشد كیف را درست می دیگر اجباری است. می ،آیم من می

 آید. مان می اند و سودی دست طرف آنها آمده

گویند در بازار آزاد فرش نیست، چرا؟ آن زمانی كه اجازه  یم فرش بخریم برای زیر پایمان، میخواهم بیای می

دادند كه فرش بافته شود حال خانگی یا در روستا و یا جای دیگر آن زمان گذشت. اول از یک خانواده  می

فقط باید زراعت كند و  ،تهای متعدد داشته باشد. زارع اس یا اینكه شغل ،شود دو نفر در دوتعاونی باشند نمی

كند در تعاونی  در تعاونی قالیبافی باید باشد، دامداری می ،كند در تعاونی زراعت باید باشد. اگر قالیباقی می

شود، كه خودش پشم را از حیوان بدست بیاورد و خودش هم ببافد. این  در دوتای آن نمی ،دامداری باید باشد

 ،دهند ل دوتای آن نباشد؟ برای اینكه گوسفندی را كه اینجا تحویلش میگویم به چه دلی خورد. می واسطه می

شود به آن تعاونی كه  بعد داده می ،شود كنند كه چقدر پشم در چه مدت از آنها تحویل گرفته می معین می

ا جز خواهند باآن قالی ببافند، پس قالی م شود به آن تعاونی كه می باید به نخ تبدیلش كنند وبعد هم داده می

گویند شما در نوبت هستید، شش ماه دیگر یک سری بزنید،  رویم آنجا می سازمان تعاون عالج ندارد، می
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ای معلوم شد كه در تولید، توزیع، مصرف در این سه تا اختیار تنظیم چه در سود و  خوب حال تعاونی شبكه

 ری است.چه در ساعات كار و چه در آن رشته كه باید كار كنند تحت تنظیمات دیگ

تعاونی بر طبق موازین  ،ها در شرق وجود دارد؛ تعاونی كه در قانون اساسی ذكر شده است این نحوه از تعاونی

اسالمی است. این مسأله را بر طبق موازین اسالمی عنایت كنید، پشت سر كلمه دولتی ننوشتند دولتی بر 

موازین اسالمی ]تأكید[ پشت سر اند خصوصی بر طبق  طبق موازین اسالمی؛ پشت سر خصوصی ننوشته

گفته شده است كه مالكیت در این سه  42ها بر طبق موازین اسالمی نوشته شده است. بعد در اصل  تعاونی

برای اینكه كلمه و اصطالح را از آنچه كه عرف  ،بخش بر اساس قوانین اسالمی است ولی متصل به كلمه

ها زمان شاه یک تعاونیهای غربی  رفته است. در قضیه تعاونیها انجام گ فهمد در بیاورد در قضیه تعاونی می

خواست یک چیز  شد یک تعاونی زنجیره ی بزنند نظیر اصالحات ارضی كه می زدند. گاهی هم صحبت می می

ولی آن موفق  ،شد برای اینكه بدل از كار آنها باشد. گاهی هم صحبت آن كار می ،سوسیالستی درست كنند

 شان هم خوانی نداشت. دستگاه شدند چون با هم نمی

اش كنند ببینیم  در قانون اساسی تعاونی با قید بر طبق موازین اسالمی آمده است. بعداً وقتی خواستند پیاده

فرمودند كه من فرزند مجلس  چطور پیاده شد؟ زمان مرحوم رجایی )رحمت اهلل علیه( ایشان به مجلس می

گفت شما دولت هستید شما برنامه ارائه دهید،  ه مرحوم رجایی میهستم شما برنامه ارائه دهید، مجلس هم ب

كشور هم چون در بحران سیاسی نزاع با بنی صدر  ،شما متخصص و كارشناس دارید شما برنامه ارائه دهید

ولی بعد از شهادت  ،آورد اش بود دیگر كسی فشار روی برنامه نمی بود یعنی خطی كه آن سمبولش و نمونه

جایی برادرمان آقای موسوی كه تشریف آوردند و مسئولیت را بر عهده گرفتند ایشان دیدند كه مرحوم آقای ر

شود گفت چون یک چنین منازعه سیاسی نیست كه مردم و كشور حتی در امورش منقلب  دیگر اینطور نمی

 باشد و متوجه آن خط باشد.

قبل از اینكه مرحوم رجایی  ،فشار آوردند بلكه حال دیگر باید شروع به كار كرد، ایشان روی سازمان برنامه

برادرمان جناب آقای شرعی )ایده اهلل تعالی( ایشان در بیمارستان حضرت آیت اهلل گلپایگانی نزد  ،شهید شود
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كه مسؤول سازمان  ،حسین باهر ،بودند و برادر دكتر باهر را ،این آقای دكتر باهر كه رئیس بیمارستان است

را دیده بودند، آقای حسین باهر گفته بودند ما برای سازمان برنامه احتیاج به یک  برنامه بود آنجا ایشان

روحانی داریم كه به مسأله برنامه ریزی و اینها توجه كند، به ما در این قضیه كمک كند، بعد گفته بودند كه 

زد بعضی از من جاهای مختلف رفتم، خدمت حضرت آیت اهلل گلپایگانی و خدمت حضرت آیت اهلل منتظری ن

فضال تا به حال كسی كه یک چنین كمكی به ما كند در اختیارمان قرار نگرفته است. آقای شرعی گفته بودند 

شما بروید یک سری بزنید.  ،كنم من یكی از آشنایان را كه وارد هستند فی الجمله به این مطالب معرفی می

كرد كه  ما هم ابتدا وقت مان ایجاب نمی ،ل بودآقای باهر با ما تماس گرفتند كه قبل از ماه رمضان پارسا

قرار شد به سازمان برنامه سری بزنیم، در اولین  ،بعد آقای شرعی دوباره اصرار كردند ،شان برسیم خدمت

مجلسی كه رفتیم مرحوم آقای رجایی ترمیمی كرده بودند و رئیس سازمان برنامه را از آقای حسین باهر به 

ض كرده بودند، در آنجا آقای بانكی ابتدا پیش نهاد كردند كه معاونت برنامه ریزی آقای محمد تقی بانكی عو

از شكل فردی بیرون بیاوریم و به شورای  ،كه هماهنگی و اساس كار سازمان برنامه را در دست دارد

ندكه ریزی شود، به حقیر هم پیشنهاد كرد شوری برنامه ،ریزی ریزی تبدیل كنیم، جای معاون برنامه برنامه

به دلیل اینكه به نظرم  ،قبول نكردم ،كردند شما مسؤولیت ریاستش را قبول كنید، یكی دو هفته هم اصرار می

ماند. باید شما بدانید روابطی كه این ماشین را درست كرده و  یک اداره یا یک سازمان مثل یک ماشین می

حل هستید، لذا بنده عرض كردم كه عناصری كه آنجا هستند چیست، اگر ندانید شما در آنجا یک مهره 

بعنوان مشاور حاضر به همكاری هستم ولكن بعنوان عضو نه. حدوداً مدت یک سال و اندی مرتباً كم واقع 

یكی برنامه عمومی و یكی  ،رفتیم. ابتدا دوتا برنامه داشتیم هفته یک روز آنجا می ،شد كه تعطیل شود می

برنامه عمومی شكل كالس درس بود.  ،اش را ادامه دادیم خصوصیبرنامه خصوصی كه نهایتاً همان برنامه 

برنامه خصوصی شكل بحث و مشاوره بود، بعد ما دیدیم كه پس از قبول نكردن )درست تاریخش هم مشخص 

ی پذیرفتن مسئولیت شورای برنامه ریزی را ایشان تشریف آوردند قم از حضرت آیت اللّه  است( ما مسأله

ایشان هم حضرت استاد آقای حسین نوری را معرفی كردند، آقای  ،برای سازمان برنامه منتظری نفر خواستند
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كنند، یعنی  دیدم كه این آقایان دارند با ایشان فنی برخورد می ،نوری در جلسه اول كه باهم بودیم

جلسه خواهند جلو ببرند، در یک  خواهند از اصطالحات استفاده كنند و كار را آنطوری كه خودشان می می

دیگر هم بودیم باز من همین وضعیت را دیدم، در جلسه كه آقای نوری نبودند و بنده با این آقایان بودم به 

ایشان ضمن یک صحبت مفصلی گفتم آخوند عیبش این است كه چیزی را ممكن است امضاء كند ولی روی 

 شكند.ولی قانون خدا را حاضر نیست ب ،ایستد، قولش را حاضر است شكند قولش نمی

زند یعنی شما آخوند را برایش یک چیزی را مشتبه كنید و امضاء بگیرید، معنای، این  پا روی قولش می

اصطالحاتی را بیاورید كه او مسلط  ،مطلب را خیلی لطیف برایشان گفتم، كه شما یک چیزی را مشتبه كنید

گوید كه اگر من  نمی ،كه متضرر شده نباشد، و از او امضاء بگیرید، او اگر پس فردا در مرحله اجراء فهمید

پس  ،رود، حاضر نیست كه عذاب آخرت را بپذیرد آبرویمان می ،گفتم باطل است و تو امضاء كردی بد است

خالف شرع است. اینها یک مرتبه  ،ام گوید من متوجه نبودم متضرر شده گذارد می روی امضای خودش پا می

شود  شود كرد، گفتم می رنگشان پرید و گفتند پس برنامه ریزی نمیآنجایی كه ما تلویحاً این حرف را زدیم 

برنامه ریزی كرد؛ باید اصل مطلب را برایشان گفت كه جریان از چه قرار است. در قم یک بار خدمت آقای 

نوری شرفیاب شدیم و خدمت شان صحبت كردیم، ایشان هم طبق فرموده كه داشتند گفتند بله. اینها 

برند. ایشان  ها پیش می خواهند با همین تعاونی همانطور كه خودشان می ،ولی حرف دارند ،دگذارن احترام می

گیری كردند جمعاً آمدن آقای نوری كمتر از دو ماه طول كشید، در خالل این  معذرت خواستند و كناره

ریزی آماده كردند و  این آقایان یک نظام برنامه ،مطلب هم در خاطرتان باشد قبل از اینكه آقایان نوری بیایند

آن نظام را به تصویب شوری عالی اقتصاد رساندند كه ده كمیته برای زیر ساخت درست شود، زیر ساخت 

اگر هر گونه تغییری در  ،ولی زیر ساخت مثل پی ساختمان است ،آید كه خیلی مهم باشد ابتدا به ذهن نمی

توانید انجام  ا احساس است. بعد تصرفات جزئی میشود، و لذ آن باشد این تغییر بعداً در ساختمان ظاهر می

 توانید پی را جابجا كنید  دهید شما نمی

 و السالم 
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 موضوع: انس 

 1393 - 1962 - 1167كد نوار: 

 حجت االسالم و المسلمین حاج آقای حسینی 

 62/  5/  12تاریخ: 

  پیاده كننده: سید محمد باقر ناطقی

 1396/  4/  5تاریخ پیاده: 

های ده گانه زیر ساخت را اعضایش آمدند قرار دادند از  االسالم و المسلمین حسینی : و این كمیتهحجت 

ی  های مربوط به امر اقتصاد نهایت هماهنگی اش بر عهده سازمان برنامه، پس از هر وزارت خانه وزارت خانه

با من  51، 42شاید از سال  ده نفر تقاضا كردند كه به ده كمیته بفرستند، برادر مان آقای احمد توكلی،

 ،آشنایی داشتند و قبل تر از آن باآقای حائری و آقای اخوی، بعد كه از زندان بیرون ایشان آمده بودند

گفتند ما كسی را كه آشنای به مطالب اسالمی  ،با ما تماس گرفتند ،ها و مباحث اقتصاد داشتند مقداری حرف

د به ما معرفی كنید. ما از دوستان آنها كه برای ما ممكن بود آقایان شناسی شما اگر كسانی را می ،باشد نداریم

دادند و ما در عین حال  ها را به ما می صدر الدین و زاهدی و زیبایی را معرفی كردیم، آقای زاهد بحث تعاونی

عین حال  در ،ریزی به عنوان مشاور غیر رسمی بودیم كه در شورای برنامه ریزی آنجا بودیم در معاونت برنامه

ها كه انگیزه عمومی  كردم در حاشیه بحث گذرد، من اشاره زیاد می ها چه می مطلع بودیم از اینكه در كمیته

ملت مهم است. بی توجهی به آن چه اثری دارد، آقایان قرار شد كه نظام برنامه شان را اصالح كنند به اینكه 

ما دو  ،دوباره از ما خواستند ،نكه از حوزه نفر پیدا نكردنداز حوزه نفر خواستند بعد از ای ،روحانی آنجا بگذارند

آمدند.  رفتند و غروب می چهار روز هفته در صبح می ،نفر از برادرها آقایان امامی و آشتیانی را به مدت دو ماه

در این ده كمیته این آقایان حدود چهار سال با من سابقه آشنایی داشتند؛ در مباحث و خدمتشان بودیم، 

ها بعد از نماز مغرب و عشاء باهم باشیم و مطالب را  كنیم منوط به اینكه شب ط كردند كه ما قبول میشر

برنامه این جزوه بود. تعاون توزیع فروشندگان جزء  ،های سازمان بحث كنیم، ابتدا چیزی را كه آوردند از جزوه



42  ······························································································································································  

شرطهایی است  ،آمد كه شرطها ظرشان میاین جزوه را كه آوردند خود این آقایان كه مالحظه كرده بودند به ن

كه شرط مشروع نیست و اگر خود شركا این شرطها را بپذیرند صحیح است، ما گفتیم نه این صحیح نیست 

ما روی لوازمش تكیه  ،كامالً معین كنیم كه اینها لوازمی دارد ،وارد بحث شدیم، بنا شد كه بررسی كنیم

 .كنیم كنیم كه چیست و آن را مشخص می می

بعد هر بندی را در یک صفحه بنویسید، هر بعد قیدی،  ،ای را در یک صفحه بنویسید گفتیم اول كار هر ماده

وصفی كه در بند است آن را هم باز جدا كنیم، بعد به لحاظ مفهومی كه اینها دارد، و تناسبی كه نسبت به 

ء است؟ آیا این قسمت، جزء یک سیستم را ببینید آیا اینها جزء اجزا ،ها بچینید در آن خانه ،این امور دارد

كند یا جزء روابط است؟ یا جزء شرایط تشكیل است یا جزء شرایط رشد است؟ یا جزء  دارد؟ آیا معرفی می

بعد  ،بندی جدید كنید ها جدا جدا بنویسید، یعنی دسته گیری از آسیب است. اینها در این خانه شرایط پیش

روابط باید طوری مالحظه شود كه بتواند این اجزاء و  ،ن یک ماشین شودمالحظه كنید كه اگر قرار است ای

شود كه این  عناصر را باهم متصل كند، ساخت یک ماشین را بوجود بیاورد. ماشینش را كه ساختید معلوم می

فهمید كه این برای آب است. هواپیما بود  می ،ای است، یعنی ماشین اگر مثل كشتی بود اش چه جاده جاده

فهمید كه این برای اسفالت نیست. تایر داشت  فهمید كه این برای پرواز است. چرخ زنجیر داشت می می

اش را كه  شود كه برای چه ساخته شده است. جاده نحوه جاده آن معلوم می ،فهمید این برای اسفالت است می

توانید مبنا را  می ،یدا كردیدتوانید بشناسید، هدفی كه پ هدف را می ،بشناسید، جهت حركتی راكه پیدا كردید

 نویسید كه چنین هدفی چه مبنای دارد، بدست بیاورید، می

های كه  حال یک بحثی است كه انشاء اهلل خدمت برادرهای عزیز كه در فرهنگستان هستیم برای كلیه كتاب

 ،نداشته باشددهد، چه عنایت  اش عنایت داشته باشد كه در فكر جامعه چه كار دارد انجام می چه نویسنده

این كاغذ  ،ریزم الزمه حرف باید حساب شود، من قصد نداشته باشم كه با این آب كه دارم روی این كاغذ می

گردد به امور قصد و  شود الزمه كار را باید مالحظه كرد. ]تاكید[ این امر بر نمی كاغذ خیس می ،خیس كنم

كار اثر خودش را  ،الزم نیست طرف نیتش بد باشد ،ء است نیت، این امر جزء لوازم وضعی و آثار وضعی شی
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گویم، اگر بر خصوصیات این مطلب  این قسمت را من در حاشیه عرض كنم و در خدمت شماها می ،دارد

ای كه در جامعه موجب این فكر شده  تسلط حاصل بشود یعنی منطق عمل تبیین یک كتاب تا انگیزه

توانید این را در مبنای خودتان حل كنید  رش هم این است كه میتوانید پیدایش كنید و بعد از آن شیرینت می

شود )كه این قسمت دومش  ها راعوض بكنید، یعنی مشخص كنید كه این دستگاه ما چه می و جای این مهره

خیلی لطیف است( یعنی ]تأكید[ منطق عمل بایدبتواند یک بار قدرت تجزیه و تركیب ماشین غیر را داشته 

ین چیست و برای چه ساخته شده است. یک بار باید قدرت تجزیه و تركیب آلیاژهایش را باشد و بگوید ا

دیگر  ،داشته باشد و بعد بگوید در دستگاه ما برابر چیست اصالً این در دستگاه ما است یا اینكه یک چیز است

؛ روش خاصی است شود اگر آنطور شود چگونه می ،گیرد اگرنیست بر اساس فلسفه ما چه كاری دارد انجام می

های مسلط هم آنطور  به اینجا كه كتاب را با ادراك ،رسیم كه بعدها انشاءاهلل روی این مسأله سیستم نهایتاً می

 شود بر كتاب دیگر منقلب كرد. ،نباشد به یک فلسفه

 مرحله ،كه مرحله دومش هم انجام گرفته ،حال برگردیم و این بحث را صحبت كنیم، این مرحله اولش است

 سومش هم این است.

های برای این است، و اینجا هم  كنید اینجا آدرس هر بند است، اینجا هم متن مرحله اولش كه مالحظه می

 استنتاج تجزیه در مرحله اول. بعد ازتجزیه و تركیب ما به این نتیجه رسیدیم كه  ،نتایجش است

صنعتی، كشاورزی، توزیع كنندگان جزء و شوند اعم از:  كلیه اعضاء تولید كننده در كشور در این حل می

 اش هستند. قدرت اقتصادی و منابع اعتبارات ]تاكید[ كه اجراء تشكیل دهنده

توأم بودن كار و  ،ها شرایط تحققش هم با در دست داشتن قدرت تأمین اعتبارات، قدرت تأمین نیازمندی

ها، اصناف،  تقسیم مناطق به محدوده گیری از وجود كار بدون سرمایه و سرمایه بدون كار، سرمایه، پیش

خانوار، افراد، قدرت كار، اموال، روابط اقتصادی، روابطی سیاسی است كه امكان سازماندهی را در تعاونیها در 

به این شكل  ،یعنی اگر شما هر كدام از اینها را بردارید سازمانی ،سازد آن حد از محدودیت میسر می

تواند كار كند، محال است سازمان تسلط داشته باشد،  یک فرد در دو جا می تواند عمل كند، شما بگویید نمی



44  ······························································································································································  

تواند آزاد منتقل شود. منزلش رابفروشد و جای دیگر بخرد، سازمان  بگو از یک منطقه به منطقه دیگر می

 تواند مسلط باشد. اینطور نمی

تواند كلیه افراد را از خرید،  ه میسازد ك ای ممكن می روابط تشكیل دهنده زمینه سازماندهی افراد را بگونه

كه بدون  ،فروش، تولید، مصرف بصورت غیر مستقیم آن هم با شیوه طبیعی تحت انحصار قرار داد قرار دهد

هماهنگی غیر مستقیم از طریق توزیع اعتبارات و كنترل خاصی كه بر تولیدات  ،گونه واسطه بزرگی وجود هیچ

 ،توزیع اعتباراتش در بانک تصویب شده است ،كنم ی كه اینجا میبه نحوی حاصل گردد )این اشاره كوچك

 ها داده است.  اولویت وام را به تعاونی ،یعنی بانک با موجودی كه در شوری نگهبان االن وجود دارد

به نحوی حاصل گردد كه هیچ حركتی در تولید، خرید، فروش، مصرف، مالكیت، انتقال شخصی از محلی به 

قرار گرفتن یا خارج شدن  ،از شغلی به شغل دیگر، سپردن وكالت از وكیلی به وكیل دیگر محل دیگر، انتقال

نسبت به شغل  ،از والیت و مدیریت شخصی به شخص دیگر آزاد نباشد، مگر بر اساس رابطه باتعداد خاصی

انجام  ها خاصی، درمنطقه خاصی آن هم در محدوده ضوابط خاصی كه بوسیله افرادخاصی تحت ضوابط تعاونی

 پذیرد.  گیرد. یعنی مانند یک سازمان بسیار پیچیده حزبی انجام می می

سپس جهت حركت است كه سه  ،مرحله بعد شرایط رشد است ،گیری از آسیب است بعد از آن هم پیش

اگر بخواهیم وارد اینها شویم ممكن است یک مقدار وقت كم  ،مرحله برای حركت آن معین شده است

 بیاوریم.

رسیم. وقتی ما این را مالحظه كردیم یک دفعه جا نخوریم و  این است كه به سوسیال دموكرات می نهایتش

شود، بد است. این را فقط به آقای امامی و اینها  در سازمان برنامه نگفتیم ای داد این كه در كمیته درست می

ازمان برنامه گفتیم با بودن دو توانید آنجا مخالفت كنید. مطلب واضح شد، بعد در همان س گفتیم شما تا می

كه بعداً بگویند اسالمی  ،اگر خدای نا خواسته یک چیزی بیرون بیاید ،شود نفر در یک كمیته مطلب حل نمی

 برای سازمان برنامه خیلی بد است. ،نیست
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ب یعنی ارعاب به كذ ،شروع كردیم مقداری غیر مستقیم اینها را ترساندن از انگیزه عمومی. راست هم بود

ماند و من آن موقع هم خدمتشان  آبروی برای سازمان برنامه باقی نمی ،نبود، اگر االن هم ملت بفهمند

 توانستند برگردند. می ،خواستند گفتیم هر لحظه كه می می

این  1361اینها گفتند چكار كنیم؟ گفتم پس شما خوب است كه به حوزه دهید، اینها هم اسفند ماه سال 

ساخت بیرون آمده بود، به حوزه فرستادند، از جمله جاهای كه فرستادند جامعه مدرسین  چیزهای كه از زیر

فالنی در اقتصاد آشنایی دارد  ،بود. جامعه مدرسین از حقیر خواستند روز پنجشنبه جلسه عمومی كه شد

هفته دیگر این دو ماه بود كه آماده شده بود.  ،ایشان دستشان باشد و بررسی كند ما هم گرفتیم و آمدیم

بعدگفتند مطلب مطلبی  ،برداشتیم بردیم در جامعه گفتیم این است، آقایان ابتدا نپذیرفتند كه این باشد

گیری بشود، خود اعضاء جامعه باید روی این  نیست كه كار یک بخش و گزارش یک بخش منشأ تصمیم

شب هشت تا ده، جلسه فوق بررسی كنند. یک هفته صبح ساعت نه تا دوازده، بعد از ظهر چهار تا شش، 

ها كرده بودند، رسیدند به  یعنی عمالً آقایان كار و زندگی شان را فقط بحث تعاونی ،العاده پشت گرفته شد

آییم،  ای و آقای هاشمی و گفتند كه تهران می اینكه این مطلب درست است. تلفن زدند به جناب آقای خامنه

این آقایان هم كمال استقبال را كردند. گفتند كه شما در  ،جلسه جامعه بلند شدند رفتند خدمت آقایان

ای هم اسم بردند خصوصاً  شورای اقتصاد ما خودمان میل داشتیم كه شما بیاید كمک كنید، آقای خامنه

گفتند آقای حسینی شركت كنند، جلسه بعد جامعه مدرسین بنا شد بنده بروم تا آقایان دیگر را هم دعوت 

ن. اولین جلسه هم برادرهای دیگر نبودند و خدمت شان عرض كردم كه اگر اجازه كنیم، رفتیم خدمتشا

دهید از طرف شما من دوباره دعوت كنم ایشان گفتند دعوت كنید. آقایان مهدی روحانی، احمدی  می

میانجی، آقا سید جعفر كریمی معرفی شدند. در خدمتشان تهران رفتیم، در آن شوری وقتی ما وارد شدیم 

ی  گفتند اساساً ما مهمترین چیزی كه سر راه داریم برنامه ،برنامه یک تكنیک دیگری بكار بردند سازمان

معین كنید، معین كنید در بیست  ،اش را های كمی مطلوبیت ،بیست ساله اولین قسمتش كمیت هایش را

بعد معین  ،عین كنیداین را م ،خواهیم خواهیم، چه اندازه موكت می خواهیم، چند لیوان می سال چند پارچ می



46  ······························································································································································  

یعنی اگر مثالً بیست میلیون لیوان بخواهیم یا مثالً بیشتر از  ،كنید در پنج سال چه كار باید انجام دهیم

بیست میلیون بگیرید سر بیست سال ما ساالنه بیست لیوان بخواهیم شكستن هایش را هم باید حساب 

خواهیم، حال ما این  چه تعداد ابزار و متخصص می خواهیم؟ بكنیم، برای بیست میلیون چه تعداد كارخانه می

ها را نداریم پس فرض بگیرید چهار یا پنج سال، در پنج سال اولیه چه تعداد متخصص  ها وكارخانه متخصص

باید آماده كنیم؟ چند كارخانه باید ساخته شود و چه كاری باید انجام دهیم؟ ما دیدیم كه این آقایان از آن 

د، از سر دیگر كه بیایند حتماً دست ما مغلوب است، یعنی ابتدا محصوالت را معین كردند سر قضیه را بیفتن

ما  ،بعد رابطه كه آن تكنیک باید با آن همراه باشد بسازند ،بعد تكنیک موافق با آن محصول را معین كردند

فرقی  ،یرد. گفتند نههای كیفی معین شود، یعنی چطور معامالت باید انجام بگ گفتیم نه. اول باید مطلوبیت

شود. گفتم نه اینطوری  می ،ندارد مطلوبیت كمی صد لیوان از هر راه اجاره یا بیع باشد، هر راهی كه باشد

ممكن است یک مطلوبیت كمی را معین كنید كه جز از راه دزدی نشود درست كرد، االن برای روسیه  ،نیست

جا امكان گندم  نخرد. گفتند كه منطقه جغرافیای آن مطلوبیت كمی نیست كه گندم داشته باشد و از آمریكا

به  ،مغزها كه یخ نزده است ،گیرد، اگر زمینش یخ زده است دهد. گفتم كامپیوتر هم می به عمل آوردن نمی

البته برادر ارشد ما زیاد صحبت  ،های آقایان در آنجا هر حال بعد از صحبت مفصلی كه صورت صحبت

كردم به هرحال عرض كردم  ، حقیر هم گاهی در همین چند كلمه كه صحبت میكردند فرمودند اصرار می می

نوشتند بنویسید ]تاكید[  آنجا و بحمد اهلل روی این حرف ایستادند موجب این شد كه باالی آن چارتی كه می

 بر اساس مناسبات انسانی اسالم، یعنی روابط كیفی مقدم شد. 

خواند،  ای كشاورزی بود كه آوردند. گفتیم با روابط كیفی اسالم نمیروابط كیفی كه مقدم شد اولین برنامه بر

گفتیم اینجای آن هماهنگی ندارد. گفتند بحث را  بعد رابطه درست كرده بود. می ،طور نوشته بود كمیت این

از  ،های كیفی های كیفی، بحث را كه خواستند بیاورند در مطلوبیت آوریم در همان روابط كیفی مطلوبیت می

كردند، چند جلسه با آن  آوردند آنجا بحث هم می سؤولین دیگر كشور هم در بحث دخالت دادند، تشریف میم

آقایان بحث شد، بحث قسمت خصوصی زود به پایان رسید، با آن بحث خصوصی را روش غربی درست كرده 
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ردید عقد الزمش های را كه شما درست ك بودند، ما همین كه مخالفت و مقاومت كردیم و گفتیم كه شركت

 بایدعقد جایز باشد و چنان اینها پذیرفتند كه یک قیدهایی را بزنند. ،كردید

ها اینها را آوردند، ما هم جواب آن این را بردیم، فقط این است، در این چند برگ یک چیز دیگر هم  تعاونی

برای  ،ای برای شرق است شبكهكه  ،اثبات هم كرده است ،كند ای بودن را اثبات می عالوه بر اینكه شبكه ،است

دستگاه روسیه است، سند این برای كجاست؟ برای یكی از دانشمندان خارج كه كتابش در اینجا و در چند 

دانشگاه دیگر هم ترجمه شده بود و در مورد دائره المعارف مساحت آقایان گفتند كه دائره المعارف مساحت 

شود كه پنجا و سه متخصص آنجا مورد قبول نباشد ولی  ر میهای فارسی چطو اعتباری ندارد. گفتیم در متن

كارشناسان سازمان برنامه مورد قبول باشد؟ آقایان مخصوصاً آقای بانكی اصرار ورزیدند نه. گفتیم بسیار 

های رسمی دنیا، دائره المعارف روس، كه هشتاد ودوجلد است  خوب، آمدیم قم. در اینجا از زبان دائره المعارف

دانشگاه روس در اصطالحاتش به این دائره المعارف  411ت آكادامیک در آن شركت داشتند و شخصی265

طور كه لغت نامه تكیه گاه لغت است این را  همین ،گاه اصطالحات است المعارف تكیه  كند، دائره تكیه می

زیراكس شد و  آوردیم و برادرها ترجمه كردند. در اینجا هم آقایان این طرف متن دائرة المعارف روسی

اش كردند. بعد این هم دائره المعارف بریتانیک است برای انگلستان، و دائره المعارف امریكانا برای  ترجمه

آمریكا و دائره المعارف كلیرز برای فرانسه، و چهار لغت نامه رسمی جهانی آمدند اول رویلغت تعاونی دقت 

 ر دائره المعارف. كردند بعد هم آمدند آن را با صطالحش رجوع كردند د

ها هستند، یعنی دائره  ها موسسات دولتی روس هستند، و كلخوضها همین تعاونی نتیجه این شد كه سلخوض

گوید به عالوه كلخوض یامزرعه اشتراكی خودش یک فرم از سازمان تعاونی برای تولید اشتراكی  المعارف. می

گوید  و بازارهای مخصوص بود، دائره المعارف میها  محصوالت زراعی و دامی و فروش محصوالت در فروشگاه

در شمال دریای بالتیک و اروپای شرقی این نوع تعاونی اصالً با اسم تعاونی هم آنجا است، وقتی این را بردیم 

ها سازمان داده شده است  كه اینجا نوشته در شوری بیش از نود درصد از تولیدات كشاورزی بر اساس تعاونی

ها كه قبالً كراراً صحبت شده بود  نتوانستند خودشان را حفظ كنند. آن ،ها دیگر ضربه شدند آن ،آنجا بردیم
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های توزیع فروشندگان جزء در  آن اواخر كه در شورای اقتصاد بودیم كه آقا اینجا كه نوشتید آئین نامه تعاونی

این چهار  ،گردد های مشخصی كه آئین نامه آن توسط چهار نقطه تصویب خواهد شد تشكیل می محدوده

خواهد حال  نمی ،گفتند نه نقطه چیست؟ گفتند قانون. گفتیم خوب كاری ندارد مجلس قانون بنویسید. می

ای  گفتم این شبكه شود. می گفتند بعد معلوم می باشد تا بعد معلوم كنیم. گفتیم آقا هیأت دولت بنویسید. می

 نیست. ،گفتند نه است. می

 ه كه دادند بله است. بعد معلوم شد در این الیح

ای یک دست است. گفت از آن وقتی كه تا حال كتمان  وقتی كه این را آوردند دیدیم عجب این دیگر شبكه

گوید به منظور هماهنگی خدمات  امضاء كردند. می 144كردند و ده برگ و پنج برگ آوردند از این ماده 

های كشور كه دبیر خانه و محل  عالی هماهنگیهای دولتی در بخش تعاون شوری  ها و سازمان وزارت خانه

تشكیل جلسات آن در وزارت تعاون خواهد بود، )صحبت از وزارت تعاون است( به ریاست وزیر تعاون با 

گردد، وزیر تعاون كه ما نداشتیم، قانون اساسی كه این حرف را نداشت،  عضویت این اشخاص تشكیل می

هایش در كار اقتصاد  های دیگر كه معاون است؟ چون همه وزارت خانه چرااینجا وزیر تعاون، وزارت قدرتمندی

 هستند در این تشكیالت است و حتی بعضی هایش كه در كار اقتصاد نیستند عبارتند از:

 ـ معاون كار وزارت كار و امور اجتماعی،1

 ـ معاون وزارت بازرگانی، 2

  ،ـ معاونت زرات صنایع3

 ، یـ معاون وزارت مسكن و شهر ساز4

 ، ـ معاون وزارت كشور او اقتصادی نیست5

 ، ـ معاون وزارت كشاورزی و عمران روستائی6

 ،ـ معاون وزارت آموزش و پرورش 7

 ،ـ معاون سازمان برنامه و بودجه 9
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 ،ـ رئیس كل بانک مركزی ایران یا نماینده تام االختیار ایشان2

  ،ـ نماینده جهاد سازندگی11

 ،ها ت علمی دانشگاهـ یک نفر از اعضای هیأ11

 ، ـ رئیس موسسه آموزش و تحقیقات تعاون12

 ، ـ یک نفر از صاحب نظران امور تعاون13

 ، ـ دو نفر از اتاق مركزی تعاون14

 طرف دوم نوار

های ارشادی آموزشی تحقیقی ترویجی به  ها معین كرده است برای بررسی و تصویب سیاست ی آن كه همه

ر جامعه. فرهنگ تعاون مثل فرهنگ ماركس فلسفه و دستگاه و تشكیالتی دارد منظور اشاعه فرهنگ تعاون د

 اساس آن را هم یاد دهند.

آید؟ بدون اجازه صاحبان مال برای این ترویج صد پنج تولید، توزیع، مصرف به كار  اش از كجا می بودجه

 رود. می

ون آن كسی كه كارمند دولت های پوشش از پوشش دولتی در این قسمت وسیعتر است، چرا؟ چ و تعاونی

كند و خرج  در مصرفش عضو تعاون است، پولی هم كه دولت خرج وزارت خانه هایش و تشكیالتش می ،است

ها  كند در قسمت مصرف تحت چتر تعاونی شركت نفت و خرج آن ابزار بزرگی كه در اختیار دولت است می

 هستند.

شود،  هم از صاحبان و از شركاء مستقل می ،از دولت ما دیدیم اینها دستگاهی را هم كه درست كردند هم

چرا؟ چون ده درصد از سود هم قابل تقسیم نیست، باید روی هم جمع شود، سرمایه خود شركت شود اگر 

 دهند. شریک هم بیرون بیاید برای آن نمی

م عرض وقتی كه این درست شد جامعه مدرسین این را كه دیدند خدمت امام شرفیاب شدند و خدمت اما

ی است در كار عین همان عرضی را كه كردم كه نود در صد از اقتصاد شوروی به  كردند كه یک چنین قضیه
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این جزء آرمهای كشورهای شناخته شده روسیه است همه امور را دست دولت  ،شود این وسیله دارد اداره می

 سپارد، این نامه جامعه و خدمت امام شرفیاب شدند. می

قرائت نامه را تمام كرد، امام فرمودند از اول تا كنون خیلی امور اصالح شده است و خیلی از وقتی كه جامعه 

ی نسبت به اسالم  مشكالت را انقالب پشت سر گذاشته است، هر كسی برود دنبال كارش خیال كنید وظیفه

بعد  ،زرگان و بنی صدرندارد باید دنبال قوانین اسالم آورد، و تدریجاً اصالح شود، اشاره كردند به رفتن با

گفتند كه ملت حجت را بر شما تمام كرده است، حاضر شدند سر مرزها بچه هایشان را به كشتن بدهند 

گویم خدمت شما اگر  در نزد خدا حجتی ندارید. می ،حاضر شدند اموالشان را بدهند و شما اگر كوتاه بیایید

شما وظیفه در این قسمت ندارید، ما قطعاً برای هم  بگویند ،االن هم امام همین فرمایش شان راتغییر دهند

ها، در  كند. در بحث تعاونی آییم بحث كنیم در باره اینكه دولت چه می شماها در جلسه خصوصی هم نمی

 ،شویم كند نمی كنیم یادمان نرود، ولی وارد اینكه دولت دارد چكار می بحث اقتصاد بحث مطلب را می

داند یک قسمت از احكام اسالم اصالً تحققش موكول بیفتد به ده  االن الزم می گوییم ولی من له التصدی می

توانیم درك بكنیم، كه اگر دوتا حق قرار  سال دیگر، چرا؟ چون االن درگیربا كفر جهانی است این را می

كه مزاحم هم آن حقی كه اهم است باید رعایت بشود، یعنی وجود مبارك علی بن ابیطالب )ع( وقتی  ،گرفت

شود،  گوید اگر بروم بیرون دیگر این صدا قطع می خواهد بیاید بیرون به صدیقه طاهره )س( می از خانه می

برای  ،كند گویند نه نرو، امر والیت مولی الموحدین حضرت قیام بر امر خودش نمی حضرت صدیقه هم می

جب امری بشود كه سلطه كفر اگر مو ،كند، یعنی اگر موجب تشتت خاصی در ملت شود بقاء كلمه اسالم می

گذاریم، ولو بدانیم قوانین حق است، ولی اصل اسالم حق نیست؟ اگر بنا شد اصل  را بیاورد قطعاً كنار می

گذاریم، چون اصل رساله دین كه تغییر  قطعاً این بحث راكنار می ،اسالم و اصل نظام اسالمی به خطر بیفتد

شویم در موضع تزاحم چند قدم دورتر محقق  آن مجبور میكند؛ مقام تحققش است، در مقام تحقق  نمی

 بشویم. 
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بینیم امام اینجا فرمودند وظیفه شما است كه حمایت از قوانین اسالم را ترك نكنید، این قیام برای  ولی می

 كه احكام رساله پیاده شود. ،این بوده

ه تان رانجام دادید بسیار خوب، دیگر گویند تا اینجا وظیف گویند ساكت باشید كاری نداشته باشید. نمی نمی

كنند كه طبق قوانین اسالم باید كار تمام  ای بر عهده شما نیست؛ مرتباً در فرمایشاتشان تأكید می وظیفه

 شود.

كنید؟ ایشان گفتند كه من معرفی  حال بعد از اینكه خدمت امام گفته شد. جامعه گفتند شما چه كمكی می

دو نفر انتخاب شد آقایان آقا سید  ،كنم، از چهار نفر كنید من آنجا معرفی می كنم شما دو نفر را معرفی می

ولی بعد امام  ،قرار شد دو نفر دیگر هم از طرف جامعه بروند ،جعفر كریمی و احمدی میانجی معرفی شدند

كردند و  پیغام فرستادند كه نه از طرف جامعه كسی بیاید و نه از آقایان دیگری كه از علما آنجا شركت می

های باال بودند اثر  تشریف آوردنشان به دلیل مناصب سیاسی و مناصبی كه داشتند و در مسؤولیت

كردند، آنها هم گفته بودند كه حال ما جزء متفرقه هستیم. آقا  گذاشتند و سنگینی مطلب را یک طرفه می می

گذارم. ما  ین دو نفری را كه من میگفته بودند بله. در این امر نه از جامعه مدرسین و نه از شما، فقط هم

شان بودیم به همراه  های دو شنبه در منزل آقای راستی در خدمت خوشحال شدیم. این دو نفر هم شب

كردیم. اولین  نشستیم مطالب را بررسی می آقایان آذری و شرعی و ابطحی و چند نفر دیگر از آقایان می

تواند بنوسید، چیزی كه  قا كارشناسان ما یا غربی یا شرقی میسازمان برنامه بود آ ،چیزی را كه مطرح كردند

توانست بنویسد این است، حرف دارید بسم اهلل، حدود دو ماه ونیم با این آقایان مشغول كار شدیم بحث 

های  خصوصی را حدود یک ماه و نیم نوشتیم و تعاونی حدود دو ماه و نیم تمام شد، و اسالمی اش طبق فرع

های  ها زیر ورو شد دقیق آنهایی كه در باره سیستم ودن حد اقل چهار پنج مجتهد مسلم، تمام فرعبا ب ،كه بود

آنجا قسمت  ،سهم رهبری بود، بیرون آورده شد تصویب شد، فصل فصل شد مشخص شد و برده شد

 خصوصی را كه بردند آقایان یک مقداری بحث كردند و قبول كردند.
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چند جلسه كارشناسانشان آمدند  ،ن همین كه دیدند كه این جای بحث نداردقسمت تعاونی را كه بردند آقایا

بر روی آن در قم بحث كردند من هم در خدمت شان بودم در منزل حضرت آقای كریمی. پشت سر آن 

توانند بر آن اشكالی بگیرند اصل شعبه اقتصاد راتعطیل كردند.  دیدند كه مثل اینكه از نظر كارشناسی هم نمی

ه نماند كه پشت این نامه امان نوشتند سر آقای نخست وزیر كه جواب نامه را بدهید، نخست وزیر نا گفت

بعضی از آقایان نظرشان این بود  ،تكذیب كرد! نظرم این بود كه مدارك را برداریم برویم تقدیم كنیم به امام

نید راست است و یا دروغ و خواهد انگشت بز خواهد عمل كند، نمی كند دیگر نمی كه نه، كسی كه تكذیب می

 شود. یا چطور غرض عمل نشدن بود كه دیگر عمل نمی

خواهند عمل كنند! ده روز قبل از ماه مبارك رمضان دیدیم  ولی ما گوش به زنگ بودیم ببینیم آیا واقعاً نمی

ون اش است، چرا؟ چ ها محور مدیریت و هماهنگی تعاونی ،كه چارت وزارت كشاورزی را كه درست كردند

او مستقیماً مربوط به تعاونیها است. بعد در جامعه  ،كند معاونی كه هفت معاون دیگر را هماهنگی می

ای زدند اطالع پیدا  مدرسین مطرح كردیم آقایان یک نامه خدمت امام نوشتند تلگراف خدمت آقای خامنه

ت تعاون است با یک پا بدتر، امضاء بنیاد تعاون را معرفی كردند كه همان وزار 33كردیم. در مجلس هم با 

ها است و در دست نخست وزیر اهرمی به نام  گویم؟ چون كار نخست وزیر هماهنگی وزارت خانه چرا بدتر می

اش است، باضافه نظام سازمان  سازمان برنامه و بودجه، برنامه تئوری هماهنگی است بودجه قدرت مالی

كند، هماهنگی با جربزه و در مجلس نیست. در  هماهنگ می مدیریت كشوری با این دو اهرم یک وزیر، وزرا را

خواهد آثار عمل در جامعه هماهنگ جلو برود و آثار عمل  اند وزیر هماهنگی ، می آنجا كه چند وزیر نشسته

شان دست او باشد، حال من  شان و بودجه رود كه با ماشین مدیریتشان و ماشین تئوری برنامه وقتی جلو می

گیرد،  ای كه زیر نظر شخص نخست وزیر قرار می كه آیا بنیاد تعاون را شما، بنیاد تعاون شبكه سؤالم این است

كند؟ حتی  مثل سازمان برنامه، آیا در تولید، توزیع، مصرف قدرت را در شخص ایشان شدیدتر متمركز نمی

 تر است. درتش ضعیفها، باز یک وزارت خانه است در هیأت دولت ق یک وزارت خانه با شد باتمام آن معاون
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رئیس سازمان برنامه و بودجه را،  ،تواند وزیر تعاون عزل كند نمی ،تر است در سازمان برنامه قدرتش ضعیف

 تواند. ولی آقای نخست وزیر می ،تواند رئیس سازمان استخدام كشوری را عزل كند نمی

ها را كه ایشان  میدواریم اینكه كلمه تعاونیبنابراین آنچه كه عرض شد تا اینجا وجود دارد و انشاء اهلل وتعالی ا

خواستیم عرض كنیم كه برادرها بدانند كه  ،بكار برده بودند و كسانی كه مخالف یا مغرض یا جاهل هستند

ها اسالمی اش هم درست شده است به هر حال هر كدام  قضیه تعاونیها چیست و صحبت سر چیست؟ تعاونی

نید مخالفت با دولت نشود، و تأیید و تأكید هم شود، نهایت تأكید و ك از شما به یک افرادی برخورد می

 موافقت جهت دار، ]تأكید[ موافقت مقید به اسالم.

خواهیم و  كند، ازش می یكنیم كه اسالم را اجرا كند، تا وقتی كه اسالم رااجرا می ما نخست وزیر را تأیید م

 و تعالی هر كسی در حد خودش در جامعه به كسی كه مواظبت بر این مطلب را باید داشته باشند انشاءاهلل

ای  ها دارد آنچه كه االن است كشور خیال نكنید این شبكه كند این آن سیری كه االن تعاونی برخورد می

های از آن است،  االن مثل بادام نیم بند مثل مغز گردو نیم بند كه آبكی است، نبسته یک رگه ،روسیه است

ولی این سیر را دارد.  ،هنوز تحت چتری كه جم خوردن در آن نباشد نیست« مصرف تولید، توزیع،»یعنی 

 شوم. من بیش از این مزاحم نمی

 

 





 6لسه ج

 تعاونیها جلسه انس با حاج آقا بحث در مورد

11/50/1631 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 

اگر  ،ی گذشته مطرح نشد، بنابراین حجت االسالم و المسلمین حسینی: سؤاالت پیرامون بحث هفته      

 داشته باشند در خدمت آنها هستم. آقایان سؤالی

ی تعاون  چه لزومی به تشكیل تعاونی است و آیا صحیح است چون مسأله ،( با توجه به كل اقتصاد كشور1س

 مطرح شده است به دنبال اسالمی آن بگردیم؟ آیا این انفعالی برخورد كردن نیست؟

آید  هر چند در ابتدا به ذهن می ،لی باشدی تعاون امری نیست كه انفعا كنم كه اصل مسأله ج( من گمان می

كه ورود آن در قانون اساسی به شكل خاصی است. منظورم اصل ورود است نه اینكه اصل چیزی كه مصوب 

دانم برای اینكه اگر  شد، هر چند چیزی كه مصوب شد چیز خوبی است، ولی اصل ورود آن را من انفعالی نمی

تسلّط و والیت بر مال به دست دولت است یا  ،یم در اسالم یا مالكیتما مقسم را مالكیت فرض كنیم و بگوی

یعنی در والیت سهیم  ،به دست دولت نیست، اگر به دست دولت نباشد، یا بر اساس شركت چند نفر است

توانیم تقسیم را وارونه شروع كنیم و بگوییم مالكیت  می ،از طرف دیگر ،هستند یا نه فقط دست یک نفر است

تواند تصمیم بگیرد و باید  تواند تصمیم بگیرد یا یک نفر نمی ی است و یک نفر شخصاً و رأساً مییا خصوص

یک سازمان بزرگ تحت تصدی یک ولی به نام ولی فقیه  ،اگر چند نظر باشد یا به طور مثال .چند نظر باشد

مالكیت  ،ت فرض كنیماگر مقسم را اصل مالكی ،گیرند، به هر حال است یا آن چند نفر خودشان تصمیم می

كنند خیلی فرق دارد،.  در اسالم این سه قسمت را دارد. اما این سه قسم با آن سه قسمی كه آنها تقسیم می

این شركت در خیلی از ابواب فقه كالً تحت بحث شركت در  ،به طور مثال مالكیت در ملكی كه شریک باشند
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ا تحت باب خود شركت یا مساقات یا تحت انواع كند آن شركت تحت عنوان مضاربه ی فرقی نمی ،آید می

یا باید  ،های زراعی و غیره باشد. بنابراین شركت ،های تجارتی مختلفی كه شركت است، از جمله: شركت

گیری و تسلّط بر مال فردی نیست، یا فردی است، یعنی خصوصی است،  یعنی تصمیم ،مشاعاً تصمیم بگیرند

مشاع و به اختیار شركاء است.  ،تصمیم بگیرند و والیت دست فرد نیستتوانند شخصاً  آنجایی هم كه نمی

اشتراكی چه ) .های اشتراكی خیلی تفاوت دارد مالكیت مشاع در اسالم با مالكیت مشاعی در سیستم ،بنابراین

 های دیگر آن كه قبالً بحث شد. در شكل تعاونی و چه در شكل

ی  اگر شما بخواهید یک قانون اساسی بنویسید و هیچ گونه مضیقهمن اصل آن را انفعالی نمی دانم.  ،بنابراین

بندی صحیح بلكه بهتر است. البته  این گونه تقسیم ،هایی كه آن وقت بود نداشته باشید اجتماعی از آن مضیقه

بهتر است، مثالً یا عمومی است یا دولتی  ،توانید یک قسم دیگر اضافه كنید ولی به نظر من این كلیت می

بندی  و مالكیت انفال عمومی است. اما بعضی از آقایان در كتاب هایشان مالكیت را به چهار قسم تقسیماست 

فرمایید  در اموری كه می ،این است كه  بندی مشاع و خصوصی. اشكال این تقسیم ،دولتی ،اند؛ عمومی كرده

ی  تا قبل از تصرف ثمره در صورتی كه ،شود انفال مال عام است و هر كسی آن را تصرف كرد ملک او می

اقتصادی و اجتماعی ندارد؛ یعنی جنگل را پیش از اینكه چوبش را بیاورید و بفروشید و معدن سنگ را پیش 

شود مالكیت  می ،این مالیت موجود ندارد و بعد از اینكه تصرف كردید ،از اینكه حیازت كنید و بردارید

 ،كند كشور كه تكلیف مقدار اموال كشور را مشخص میوجه آن را در اقتصاد موجود  ،شود. پس خصوصی می

ایران را پر از معدن فرض كنید، ولی اینها هیچ كدام به بازار تولید  ،بینیم، چرا؟ به طور مثال خیلی نمی

نرسیده است؛ نه به صورت خام و نه به صورت تبدیل شدن آن برای كاالی مصرفی و نه در جریان مصرف. در 

كند برای اینكه بگویند اینها یک چنین قدرت و  پولی كشور در خارج تغییری هم میآیا نرخ  ،این صورت

گویند  های جهان است؟ یا می ترین پول استعدادی دارند كه اگر به كار بیاندازند آن وقت پول آنها جزء سنگین

ا داشته باشید و ترین افراد ر شود؟ هر چند از نظر تكنولوژی قوی شان سنگین می وقتی به كار انداختند پول

این نرخ پول باال  ،ی كشف و اختراع را نداشته باشند ی آنها هم كاشف و مخترع باشند ولی وقتی حوصله همه
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امكانات وسیع زیادی در كشور است كه در اقتصاد و جغرافیای اقتصادی روی آن خیلی حساب  .رود نمی

كنند، ولی آن چه كه در عینیت به  ب میكنند و همچنین روی نیرو كار و نیروی تخصص كشور هم حسا می

این  ،تواند پول كشور را سنگین یا سبک كند. بنابراین در بازار ارز می ،شود آن چیزی است كه مال تبدیل می

 رسد كه در مورد اموال و اقتصاد یک كشور باشد.  زیاد به ذهن نمی ،ها كردند تقسیمی كه بعضی

خصوصی جدا كردند. فرضاً اموالی را كه فرد حق مصرف دارد، را  مال شخص را با مال ،دریک تقسیم دیگری

ی مرد  افرادی كه تحت نفقه ،به عنوان مال شخصی كه شخصاً حق مصرف دارد، قرار دارند. به طور مثال

كسی  ،هستند باستثناء زن كه نسبت به معیشتش حق دارد، نه اینكه تحت تكفل است. فرق آن این است كه

یعنی پدر و مادر به طرف باال و فرزندان  ،كه خرج پدر یا مادر پیر و یا فرزندش را بدهداش است  كه وظیفه

توانند بگویند  این دوتا اگر ظهر جایی مهمان بودند نمی ،متنازالً، این دو قسم تحت تكفل شخص است؛ یعنی

طلبش را بگیرد. منظورم تواند آن  ما از تو یک نهار طلب داریم، بر خالف زن كه اگر جایی مهمان هم باشد می

عمالً و شخصاً  ،در آن قسمت كه مربوط به پدر و مادر و فرزندان است یعنی تحت تكفّل هستند ،این بود كه

حق استفاده دارند ولی این طوری نیست كه اگر شخصاً استفاده نكردند، خاص خودشان باشد و برای آن 

 طلب بیاورد.

كند و برای مصرف  چون وقتی كه این شخص مصرف می ،نیست این تقسیم هم نسبت به اموال كشور صحیح

یعنی این مال تحت ملک فرزند یا  ،كند هم حق دارد اما مال شخص خاصی یعنی مال خصوصی را مصرف می

 این قسمت هم دچار مشكل است. ،كند پس بنابراین پدر در آمده است و مصرف می

 مالكیت مشاع است ولی چرا ]؟[( ]؟[ این كه چند نفر كاری را انجام دهند جزء 2س

تحت مالكیت مشاع  ،مساقات و الی آخر هست ،هایی كه به صورت مضاربه كل شركت ،ج(یعنی مالكیت مشاع

 است یانه؟ 

 س( ]؟[

 ج( نه. تحت كلی مشاع، مشاع را بگویید بیست قسم داریم یا بگویید صد قسم داریم، مالحظه فرمودید!
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 س( ]؟[

 توانید آن را قرار بدهید. می ،ار باالتر از شركت بگیریدج( اگر عنوان را یک مقد

 س( ]؟[

 . دولتی ،غیر مشاع ،ج( حاال اگر شما بگوید: اموال مشاع

 س( ]؟[

 شود. ج( یكی از اقسام آن می

 س( تعیین نشده؟

نید و ك ی اینها را تصور می ج( قاعدتاً وقتی كه برای زراعی و غیر زراعی همه چیز را ذكر كردید و شما همه

ی امور غیر خصوصی كه با شركت از دو به  رسد كلیه كنید؛ یعنی به نظر می تنها یک قسم خاص را تصور نمی

 گیرد. باال هست همه را تحت خودش می

 كنند ]؟[ ( ]؟[ خصوصی یک عده باهم كار می1 س

رفتم خوابیدم و  دو مالكیت مشاع، ولو من ،كنند، بفرمایید یک مالكیت خصوصی ج( نفرماید با هم كار می

كنم در عین حال  كنم، من وقتی در مضاربه كار می كند یا شما خوابیدید ولی من كار می یكی دیگر كار می

ی شما  ی من نیست، هر چند والیت مطلق آن بر عهده مال برای من تنها نیست و والیت مطلق آن بر عهده

حساب دیگری داریم كه غیر از مال خصوصی ما  هم نیست. هر كدام از ما اگر از دنیا برویم از نظرارث یک

 ، است

 ( اما اینكه خود لفظ شركت، مثالً غیر تعاونی نگویند بلكه بنویسند: دولتی، شركتی، س

 ،بلكه بنویسید: دولتی، مشاع، خصوصی. اینطوریاگر بود شاید بهتر بود؛ یعنی خصوصی ،ج( شركتی نه

 غیرخصوصی كه مشاع باشد و دولتی.

شود دولتی مثل راه آهن كه ده پانزده ]؟[ بازرگانی خارجی راه  قانون اساسی ]؟[ دقیقاً مطرح می( ]؟[ 2 س

ها و مؤسسات تعاونی كه در بخش كشاورزی و دامپروری بر  كند كه اگر شركت آهن و غیره. بعد مطرح می
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عنوان مشاع برخورد  اگر ما به ،شود؛ یكی این است كه اساس اسالم عمل كنند، در اینجا دو مطلب مطرح می

در  ،باید توجه داشته باشیم كه ،شود، ولی اگر مقدار تعاونی است ی مالكیت آن مطرح می كنیم صرفاً مسأله

آن زمان جوّ موجود در مجلس خبرگان واقعاً چه بوده كه این كلمه را از عرف گرفته است، چون تعاونی در 

ی این را  و االن هم هست. اگر لطف بفرمایید تاریخچهی افراد بوده  عرف به معنی مشاركت كار و سرمایه

مالكیت مشاع  ،فهمد و بین مشاع ی تعاونی از كجا آمد؟ چون واقعاً عرف چیز دیگری می بگویید كه این كلمه

 و تعاونی اختالف كامالً روشنی است.

همیشه این طوری كنم.  یكی توضیحی عرض می ،ج( البته برای اینكه این كلمه به معنای عرفی حمل نشود

ی حالیه  برید، دو قرینه است كه وقتی یک اصطالحی را برای غرض خاصی غیر از غرض عرفی اش به كار می

ی خصوصی  برای كلمه تان یک قید بیاورید. در اینجا پشت سر كلمه ،ی مقالیه یعنی یا مقالیه دارید؛ قرینه

ی دولتی  عرف را قبول داشت. پشت سر كلمهكلمه خصوصی طبق موازین اسالمی ندارید،چون خبرگان تلقی 

ی تعاونی تلقی عرف را  چون تلقی عرف را قبول دارید، اما برای كلمه ،هم باز قید طبق موازین اسالمی ندارید

 زنید.  قبول ندارید لذا یک قید می

كند  ین میضوابط، قلمرو و شرایط را قانون مع ،آخر سه تا بخش كه ذكر شده حدود ،بنده عرضم این است كه

در واقع قیدهای زیادی را  ،ها هم مضر نباشد بر طبق اسالم و حفظ مصالح مردم و این كه برای سایر بخش

اما برای آوردن این  ،ی تعاونی قیدی بیاید پشت سر كلمه ،آخر سه بخش زده است. نباید با وجود آن قیدها

اتفاقی نبود، قرینه است، یعنی هر وقت یک  یک قید ،قید خیلی بحث شد، تا آوردن آن پذیرفته شد. این قید

فهمد و شما معنای دیگری را  اصطالحی را به كار ببرید كه عرف از به كار بردن آن معنای دیگری را می

باید حتماً قیدی بیاورید كه از معنای عرفی آن را منصرف كند به معنای خاصی كه منظور  ،منظورتان است

 شما است.

كنیم تا ببینیم آیا در رساله بحثی هم به نام تعاونی داریم؟  اونی اسالمی رجوع میتع ،وقتی كه گفته شود

شود؟ شما  گوییم تعاون و همكاری بر اساس چه اصولی همكاری محسوب می بینیم در رساله نیست. می می
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عد رجوع سرمایه و با هم بودن. ب ،ها چهار اصل دارد: كار ی بین المللی تعاونی گویید از نظر اتحادیه می

گوییم خیر. پس چنین  آیا اسالم هم همین شرط را قرار داده است؟ می ،گویید كنید به اسالم و می می

گویند خیر.  آیا شركت افراد باید به صورت دموكراتیک در اداره باشد؟ می ،گویید كه ی ندارد. بعد می ضابطه

اموال بر اساس آراء است نه مقدارمال ولی گویند مدیریت  شود؟ می گویید پس مدیریت آن چگونه اداره می می

 ،اگر یک نفر هم رأی ندهد ،همه رأی دهند ،نه به صورت اكثریت آراء بلكه باید اتفاق آراء حاصل شود یعنی

ی موارد یا در انتخاب وكیل مدیر عامل نظر همه یكی  شود. اگر بگویید چنین شركتی كه در همه جور نمی

 كسی نگفته حتماً این گونه شود. ،د خوب شركت راه نیافتدگوین می ،افتد باشد، راه نمی

سود  ،سود بر اساس سرمایه نباشد یعنی سود سرمایه شدیداً محدود باشد یعنی ،دو قید دیگر این است كه

 ورود و خروج افراد هم آزاد باشد. ،اصالً بر اساس سرمایه نباشد و قید دیگرش هم این كه

 هر شخص یک رأی؟س( ]؟[ براساس یک رأی است یا 

یک رأی ولی اتفاق آراء الزم است كه خیلی فرق دارد و عالوه بر این مهمترین شرطی كه شركت  ،ج( هر نفر

 كند. عقد الزم نیست و این خیلی فرق می ،شركت عقد جایز است یعنی ،گذارد این است كه اسالمی می

 كند داول است فرق میهایی كه مت س( ]؟[ كه مطرح است در آنجا یكی است ولی با شركت

خواهند بیاورند در آنجا این كار درست هم  شود ولی اینكه می ها هم مالكیت خصوصی می ج( آن شركت

ها هم هر نفری یک رأی دارند ولی  نیست آنها باید تحت تعاونیها قرار بگیرند و این كار باطل است. در تعاونی

 اتفاق آراء شرط نیست.

 كنند؟ آن مجمع عمومی دارد كه تعیین می بستگی به ،س( مادی دوم سوم

ج(این كار شرعاً باطل است. نظر مجمع عمومی آمدند روی دو سوم، سه چهارم و غیره درست است یا همین 

 دهد و اگر یک نفر رأی نداد باطل است. دهند یا یک نفر رأی نمی شان رأی می نظر اولیه كه همه

 ،س( آنها یک سری مقرراتی دارند
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كند. اسالمی یعنی طبق موازین اسالمی باید باشد، اگر طبق موازین  رساله این گونه حكم می ج( مقررات

ی مجمع عمومی  عرف شرقی یا غربی و یا اینكه یک عرف خاصی درست كنند و بگویند رأی و آیین نامه

ند؛ معنی آن توانند آئین نامه خودشان را تصویب كن ها با سه چهارم رأی می شركت ،دولت این گونه است كه

 گوید. اگر یک چهارم دیگر آن رأی بدهد یا ندهد مؤثر نیست اما رساله خالف این را می ،این است كه

 س( این برای این است كه كار حتماً انجام شود.

ج( انجام نشود، اصراری ندارد كه حتماً انجام شود. اصالً معنای آن این است كه شركت یک چیز ضعیفی 

 شود. می

 كنند؟ ها با استخدام افراد است یا اینكه خود همان اعضاء اداره می ی این شركت س( اداره

شركاء در اسالم هم  ،توانند اجیر بدون مال بگیرند؛ یعنی توانند مال بدون سرمایه بگیرند و هم می ج( هم می

 توانند شریكی را بگیرند كه سرمایه بیاورد. توانند كارگر بگیرند و هم می می

 گیرد؟ هم سود تعلق می س( به سهام

گردد، احكام  ج( سود به نسبت قرارداد است. اگر قرار دادی بسته نشده باشد آن وقت شود روی اموال بر می

 آن چاپ شده و خدمت آقایان هست.

 ( ]؟[1 س

شود. اگر یک نفر از اعضاء صبح با  خورد و منحل می ج( اگر یک نفر هم مخالفت كند شركت به هم می

خورد و از اول باید شركت  شركت به هم می ،دعوا كند و بعد بیاید شركت و بگوید من نیستماش  همسایه

 بزنید.

 س( ]؟[

یک دهم یا ده  ،كنند كه سود به سرمایه نصف المؤمنون عندشروطهم، شرط می ،كنند ج( قراردادی كه می

 كنند. شرطی است كه میكنند كه سوریه به كار چقدر برسد پس بستگی به  همچنین شرط می ،برابر برسد

 ( شرط كنند كه بر اساس سرمایه باشد؟ س
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 توانند شرط كنند. ج( می

 كنند تا به عنوان نماینده به اتحادیه بفرستند؟ یعنی یک نفر عضو را انتخاب نمی ،( اینها مستقل هستند3س

ی آنها را   نامه ینج( بله. اینها مستقل هستند. اصالً كسی حق ندارد برای آنها شرط درست كند؛ یعنی آئ

تواند یک مركز دیگر بنویسد و بگوید همه این گونه عمل كنند در حقیقت مقررات عامّی را برای شركت  نمی

ی خودشان است، به این مقررات عام نه یک شرط  ی كارشان بر عهده نامه در رساله قرار دادند، ولی آئین

 كنید؛ توانید كم توانید اضافه كنید و نه یک شرط را می می

راه  ،شارع و تشریع ،راه و روش كار كردن با هم است و معنای و تشریع همین است. شرع ،یعنی مقررات عام

شرعی هست،  ،گویید راه و طریقی هست دهد و آنجایی كه شما می ی ارتباط یک كاری را نشان می و نحوه

دانیم حتی نبی اكرم را هم شارع  این طریق را باید شارع معین كند، شارع را هم فقط خداوند متعال می

ی قرآن را كه ظاهر در این مطلب است  فرمایند. من آیه نبی اكرم نقل آن دین الهی را می  بلكه ،دانیم نمی

اند و این  ی آقایان پذیرفته كنیم كه مطلب را همه گرچه این كار متداول نیست ولی فرض می ،كنم عرض می

ینید كه نبی اكرم چگونه به اذن خدا در برابر قانون گذاری اظهار كنم تا بب را به خاطر موعظه عرض می

 كند. كوچكی می

ی بیان است؛ الیرجون لقاءنا، آنهایی كه  اول نحوه« قال الذین ال یرجون لقاءنا ائتِ بقرآنٍ غیر هذا او بذّله» 

قت چنین حرفی را شود آنهایی كه امید دارند هیچ و معلوم می ،امید به لقاء رحمت و عنایت ما ندارند

 ،گویند و قال الذین ال یرجون لقاءنا ائتِ بقرآنٍ غیر هذا أو بدله آنهایی كه امید مالقات رحمت ما را ندارند نمی

قل ما یكون لی ان ابدله »گویند بیاور یک قرآن غیر از این یا آن را تبدیل كن و دوتا قانونش راعوض كن.  می

خدا به پیغمبرش « ی إنی اخاف ان عصیت ربّی عذابَ یومٍ عظیممن تلقائی نفسی إن أتبع ما یوحی ال

این كوچكی در  ،آید اینها مال من نیست ترسم از روز شدید و عذاب عظیمی كه می تو بگو: من می ،گوید می

كند، كه تشریع شرع منحصر به  برابر احكام الهی و خوف از قیامت را شخص رسول اكرم )ص( به نحو بیان می

 ،نظام جمهوری اسالمی ایران ،ال است. در اصل دوم قانون اساسی به این مطلب تصریح شده كهخداوند متع
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قانون اساسی هم  ،ی ایمان به ال اله اال اهلل و لزوم و انحصار تسلیم به اوامر او. بنابراین نظامی است بر پایه

 كند. تشریع و هم انحصار اطاعت از اوامر او را به خداوند متعال منسوب می

 ؛ خوانم توجه كنید كه چقدر خوب نوشته شده است من این اصل دوم را می

ی ایمان به خدای یكتا ال اله اال اهلل و اختصاص حاكمیت  اصل دو: نظام جمهوری اسالمی نظامی است بر پایه

به جای این آید كه  البته به ذهنم می ،و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر اوامر او. تشریع را مختص دانسته

حاكمیت و تشریع ناشی  ،ی انحصار ممكن است غلط چاپی باشد. بنابراین قدیم كلمه  های اختصاص در چاپ

كند تا حاكمیت را ناشی از مردم بدانید. در واقع تمام قوانین عرفی دنیا  خدا است و این خیلی فرق می

كند، و  یت برای خدا فرق پیدا میدهند و این با مخصوص دانستن حاكم حاكمیت را برای مردم قرار می

 خود قانون گذاری است. ،تشریع

 ،به همین منظور در اصل چهار قانون اساسی آمده است كه ،دهد ی مقنّنه را تغییر می قبول اینها وضع قوه

فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر  ،تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری

ی اصول  این اصل بر نحواطالق یا عموم بر همه ،باطل است ،یعنی اگر نباشد ،س موازین اسالمی باشداسا

 ی فقهای شورای نگهبان است. قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر به عهده

 ،از قانون است. فهم حقوقیفهم عادی  ،ها در قانون اساسی بر خالف آن نحو ی وضع تعاونی مسأله ،بنابراین

چون در اینجا اصل  ،ی قانون را مالحظه كند یعنی اگر كسی نخواهد حقوقی برخورد كند مجبور است همه

ی  ی عادی و مالحظه های دیگر حاكم است و یک حقوقدان یک اصل را بدون توجه به مالحظه چهار بر اصل

بخش  ،بر خوردمی كند در آنجایی كه نوشته شده ی فنی با قانون اساسی فردی و فنی. كسی كه با مالحظه

ها و مؤسسات تعاونی تولیدی و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی  تعاونی شامل شركت

آن  ،حتی اگر قید هم نبود ،كند قانون را خاص می ،فهمد كه این قیدی كه در اینجا است می ،شود تشكیل می

 ،كند، یعنی نگویید اگر در اینجا قید نیاورده باشد ید خود اصطالح را عوض میق ،دوتا اصل كافی بود. پس

ی تعاونی در معنای عرفی اش به كار رفته است و باید حرام فقط  صحیح است كه كسی بگوید كه كلمه
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نباشد. ولی اگر گفتید این قید پشت سر اصطالح آمده است و پشت سر خصوصی نیامده است، یعنی نگفته 

 ،بلكه اصطالح و تلقی عرف را پذیرفته و در آخر ،لتی یا خصوصی باید بر طبق موازین اسالمی باشدبخش دو

ی قوانین اسالم  قید زده و گفته مالكیت در این بخش تا جای كه با اصول دیگری مطابق باشد و از محدوده

مورد حمایت قانون  ،ی اقتصادی كشور گردد و باعث زیان جامعه نشود خارج نشود و موجب رشد و توسعه

پس در اینجا كه قید اسالمی را آورده بود  ،اگر اینگونه باشد ،گوییم جمهوری اسالمی ایران است. در جواب می

قید آورده شود؟!  ،ی قوانین اسالم خارج نشود دیگر چه لزومی داشت كه پشت سر خود كلمه از محدوده ،كه

رنگی باشد كه دیگران به پسندند، در  ،ثالً رنگ حرفخواستند یک مقدار م حتی بعضی از دوستانی كه می

یک قید اسالمی بیاورید؟! ولی در  ،خواهید پشت سر این كلمه گرفتند كه چرا می مجلس خبرگان ایراد می

 ی تعاونی آورده شد. آنجا پا فشاری شد و قید پشت سر كلمه

كه مالكیت خصوصی است با این ]؟[  آید این است كه ]؟[ سومی ایی كه اینجا به وجود می ( یک مسأله1 س

 ،شود ها هم می آنجا حتماً بایستی مالكیت فردی و شخصی باشد، چون مالكیت خصوصی شامل شركت

كنیم. اگر مالكیت را  كنیم و این سه را بررسی می فردی و خصوصی تقسیم می ،ج( مالكیت را به شخصی

اینجا شخصاً كه از آنها  ،رم و آنها را اجازه دارمشخصی بگیریم در آنجایی كه من یک تاكسی یا یک منزل دا

ی مالكیت شخصی در اینجا صحیح نیست بلكه باید مالكیت خصوصی بگوییم.  پس كلمه ،كنم استفاده نمی

های مشاع شده دیگرجایی برای  ی مالكیت ها را به معنای اسالمی گرفتید و شامل كلیه همچنین اگر تعاونی

كند. باقی  صوصی را قید بزنید، یعنی یكی از این دوتا قید بخورد مطلب را حل میماند كه اصطالح خ این نمی

ی  این كه كلمه ،در این صورت ،مشاع و دولتی است ،مالكیت فردی ،ماند اینكه بگوییم مالكیت در اسالم می

 گیرند. شود، ظاهراً فردی را همان شخصی می فردی با شخصی دوتا هست كمتر تلقی می

 س( ]؟[
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یعنی شما وقتی  ،ها تحت تعاونی قرار بگیرد ی شركت كلیه ،گر شما شرح درستی برای تعاونی كنید كهج( ا

مگر دیگر شركتی هم هست كه  ،كه بر طبق لغت و اصطالح خودتان گفتید تعاونی بر طبق موازین اسالمی

 تعاونی نباشد! آیا چنین چیزی وجود دارد؟

 ها مطلب را است،. كنند و تعاونی هم یكی از آن شركت می ها را به چند دسته تقسیم ( بله. شركت4س

 ج( وقتی كه شما پشت سر آن قید اسالمی آوردید معنی عرفی را عوض كردید.

 توانند همان محتوا باشد ولی اسالمی باشد. می ،شود یعنی س( غلط انداز می

كنند باید تعاونی را در اینجا ذكر اگر بخواهد محتوا همان باشد و آن را اسالمی  ،ج( نه. حاال همین است كه

های دنیا، اگر پشت سر یک  ی ادبیات اش كنید، ولی در همه كنند و در آخر قانون ذكر كنند كه مثالً اسالمیزه

 توانند مطلب را از معنای آن قوم بیرون ببرند. اصطالحی یا یک واژه و لغتی قید زدند می

اشد كه مثالً بر اساس حركت كردن ]؟[ یعنی تلقی این س( تلقی شما از اسالمی كردن ممكن است این ب

 باشد كه مثالً در شركت تعاونی همان تعاونی یعنی شركت كار و سرمایه ]؟[

 ج( دو یا سه قید آن را كم و زیاد كنیم.

 س( ]؟[

 این ربطی به شركت داشت یا ربطی به شركاء؟

 س( به هر حال غلط انداز است!

چون مثالً اسالمی كردنش این است كه  ،دانم كسی استفاده كند من بعید می ج( این گونه كه شما فرمودید

 صبح به صبح بیایند یک مقدار دعا و یا قرآن بخوانند و یا ظهر نماز بخوانند.

ها را اسالم مفسد عقد  شما پنج یا شش شرط اسالمی را دقت كردید و گفتید كه این شرط ،به طور مثال

آنها را رعایت كردید. اما این وقتی صحیح است كه قیدی پشت سر تعاونی نبود داند و نهی كرده است و  می

خواهید انجام دهید و  ی قوانین اسالمی شما هر كاری كه می بلكه در آخر سه بخش آمده بود كه در محدوده
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مل معنایش این بود كه تعاونی را به همان معنای لغتی و عرفی گرفتید مواظب باشید كه در این چارچوب ع

 توانید بگویید در معنای عرفی به كار بردم. نمی ،زنید كنید، ولی وقتی كه پشت سر خود اصطالح قید می

ی خصوصی را هم روشن كنید، چون اگر  دیگر لزومی ندارد كه مسأله ،ها روشن شود ی تعاونی وقتی مسأله

 غیر شركت است. ،تعاونی شركت شد معنایش این است كه خصوصی

تر  های مقابل زرنگ آید كه در مجلس خبرگان یک مقدار كوتاهی شده است یا اینكه طرف ( به نظرمی1 س

ی تعاونی را این وسط جا دادند و بعد یک قید هم اضافه كردند كه همه بتوانند هر كاری  بودند و این كلمه

 انجام بدهند ]؟[ ،خواهند می

ن قید برای آنها دست و پا گیر است من هم ج( یا اینكه نیت خود آقا موجب شد كه البته قید بخورد، اال

 صریحاً در شوری اقتصاد بر این كه تكیه كردم، قید در اینجا چیست؟ 

 ی تعاون را از كجا آوردند؟  ( كلمه1 س

 كند. ج( در قانون اساسی خیلی از كلمات است كه مستقیماً از شرع نیست ولی قیدهایش آنها را منقلب می

كنید كه مجلس  اه كنید كه شامل مجلس و شورای نگهبان است ولی بعد مالحظه میمثالً قوه مقنّنه را نگ

قانونیت ندارد، یعنی عمالً مجلس  ،كند تا شورای نگهبان امضاء نكند شوری اسالمی چیزی را كه تصویب می

گذار كند و آن كسی كه عمالً قانون شود و مقدمات قانونگذاری را فراهم می از حالت مقننه بودن خارج می

 شورای نگهبان است. ،است

هایی كه االن در جریان است كه قوانین و مقررات ]؟[ شورای نگهبان نباید تذكر به  این تعاونی ،( پس2 س

 آنها دهد؟ 

های كه دولت فعالً دارد انجام  گیرد، به عنوان مضیقه بلكه خالف قانون انجام می ،ج( اینها كه قانونیت ندارد

 یت ندارد.دهد و االّ قانون می

كنند و اگر از چارچوب  ی هیأت دولت را اجرا می های مصرف اساسنامه دارند كه مصوبه ( االن تعاونی5س

 شوند. مؤاخذه می ،بیرون بروند
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 ج( هیأت دولت حق طرح قانونگذاری را ندارد.

 دهیم. اكنون برخی سئواالت را می خوانیم و جواب می

به هیأت دولت و دست اندركاران گفته شده  ،مخالفت تعاونی با احكام ها سئوال اول: با توجه به اینكه دلیل

اگر آنها بخواهند بر اساس اضطرار واحكام ثانوی آن را به اجرا در بیاورند، چه دلیلی بر رّد آنها كه  ،است

 كنید؟ ضرورت نیست ارائه می

 كنیم و عیبی ندارد. قبول می ،بزنندكنیم، اگر قید موقت را بر آن  آوریم بلكه قبول می جواب: هیچ دلیلی نمی

 س( از نظر موضوعی ]؟[

 ی شورای نگهبان است. ج( بر عهده

 ،( از باب اینكه مخالف اسالم است به ضرر است یا اینكه2 س

یعنی اگر معتقد به چیز دیگری هم باشند به عنوان  ،ج( نه. از باب اینكه به نفع است كه به اسالم عمل شود

 اسالم را برای رفع مشكالت اجرا كنند ثانوی بهتر است كه

 ،( ممكن است كه به اسالم قائل نباشند، و به علم قائل باشند س

 ج( علم اینجا میگوید كه تبعیت از اسالم كنید.

آورد، چون آنها استدالل  س( علم جاری یعنی ]؟[ ثابت كنید كه شركت تعاونی این شكلی رشد ظاهری نمی

 شود. ین و چنان میچن ،كند كه مثالً واسطه می

ما هم  ،شود و غیره گویند ضرر دارد و سلب اختیار می كنیم! كه این همه كه اینها می ج( ما هم استدالل می

 شود. گوییم اینگونه و آن گونه می می

 س( ]؟[ به لحاظ تجربی استدالل كه ضرر دارد.

اسالمی را برقرار نكرده كه ضرری به تا حاال كه حكومت  ،گوییم یک بار هم اسالم را تجربه كنید ج( ما می

 مردم زده باشد. 

 كند؟ فرمایید كه اگر این اجرا شود اضطرار و حرج را بیشتر می س( استدالل می
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ام كه اگر به عنوان ثانوی به اسالم عمل كنید.  ج( حتماً همین طور است، من به آنها صریحاً این حرف را گفته

ی مردم فعالً  به عنوان ثانوی به دلیل اینكه انگیزه ،معتقد به علم هستماگر  ،شود؛ یعنی حتماً رشد حاصل می

 زند. به حرف اسالم عمل كنم اسالم هیچ ضرری به آغاز نمی ،به طرف اسالم است

تواند تبدیل به عقد الزم شود؟ مثالً با تمام كسانی كه  می ،سئوال دوم: آیا شركتی كه عقد جایز است با شرط

 شرط كنند كه باید تابع هیأت مدیره باشند و حق خروج ندارند. ،ونی شوندخواهند عضو تعا می

ولی  ،ای كنند مثالً یک سیر نبات بفروشند و چنین شرطی هم كنند شود كه یک معامله جواب: البته می

چنین شرطی عقالیی نیست كه شخصی یک اختیار وسیعی نسبت به مال زیادی به یک سیر نبات یا یک 

 های فرار از ربا است. امله كند. این صحیح نیست و مانند حلیهقوطی كبریت مع

 ( اگر مختار باشد و مجبور نباشد ]؟[.1 س

 ج( عیبی ندارد ولی قصد انشاء هم نیست.

 ،ی كوچكی بفروشد شخصی حقی در یک مال بزرگی دارد و آن را به یک معامله

 س( نه. ]؟[

 كنند  عقال هم شرط می ،دن صحیح استضمن آن شرط كر ،ج( اگر در عقد معتبر بزرگ باشد

 س( ]؟[

شود یعنی تخویف و هم به  برید؛ یعنی تشریع شرع هم به زور می بودجه بندی باال می ،ج( نه. شما پتانسیل را

 كنید. تشریع شرع می ،تطمیع. شما با تطمیع

 س( ]؟[ تشریع در چارچوب قانون رساله است ]؟[

فهمید كه خدا این یكی را بیشتر از آن  ر از عقد دیگری رواج دهید، میج( نه. وقتی شما این عقد را كه بهت

مساوری بر خورد  ،گوییم نسبت به كل گوییم این یا آن را رواج دهید بلكه می دارد؟ ما كه نمی یكی دوست می

 شود

 ،س( همان مساوی برخورد كردن هم یک نظر است
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گویند باقی احكام محترم  ت در برابر كسانی كه مینظر اس ،ی احكام محترم است هم ج( یعنی نظری كه همه

 ،این دیگر چه مدل استدالل است ،است

 س( ]؟[

 خواهید وضع طبیعی جامعه را نسبت به شرع تغییر دهید؟ كنید. آیا می ج( شما برای این مطلب چه كار می

گویم همین االن  یمن م ،كند كه تعاونی سلب شود كنید كه ایجاب می ( آن چیزی كه شما استدالل می1 س

 كند كه ]؟[ بیشتر شود ]؟[ ی روابط در جامعه ایجاب می حوزه

 ،ج( ولی بدون اینكه والیت شما در آن دخیل باشد

 ( والیت مستقیم ]؟[ س

ی تحقق قید  یعنی یک نحوه والیت بد بوده كه در مرحله ،ج( فلسفه یک امری است كه در فكر انسان است

گویید ما هم یک نحوه والیت بد دیگری را انتخاب كنیم كه یک نوع قید  یزده به كل احكام، شما م می

 دیگری را بزنیم؟

 گویید؟  س( شما چه می

عرض كردیم  ،گویم خوب است كه شما هیچ گونه قیدی را نیاورید. به طور مثال، در مبنای رشد ج( من می

ید منعكس شود و بعضی از احكام را صرف اصطكاك صحیح، و هیچ قیدی را اضافه نكردیم به اینكه آن ق ،كه

كنید. شرط صحت را هم سازگاری  منزوی كند، اگر هر قیدی را دخالت داده باشید به همان نسبت تصرّف می

 با كل احكام قرار دادیم.

خواهند تجارت و مضاربه كنند، شركت داشته باشند ولی با قید  س( یعنی مردم آزاد هستند هر گونه كه می

 احكام الهی؟

 ( احسنت.ج

 شود؟  س( آن وقت برنامه ریزی دولت منتفی نمی
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شود. مهمش هم همین است. در این صورت  كنم كه برنامه ریزی هم منتفی نمی ج( نه. به موقع عرض می

دهیم تا بتوانیم یک عده را بیشتر جریان بدهیم و یک  این والیتی را كه ما قرار می ،آید یک سؤال پیش می

 ای هم دارد؟ ین والیت خودش دلیلی هم دارد؟ پشتوانهخود ا ،عده را كمتر

 ( ]؟[6س

ج( من این را سؤال نكردم، سؤال من این است كه دلیلی برای والیت دولت برای اینكه به یک عده بگوید این 

 كار را انجام بدهند یا ندهند داریم علّت به معنای دلیل شرعی؟ یا اینكه این والیت دلیلی ندارد؟ 

توانید بگویید كه  بنا شد كه یک موجبی و علّتی بخواهد و همین طوری نباشد، آن وقت شما نمیاگر والیت 

توانید این معامله یا آن معامله  تان دارید و می والی نسبت به كلّ احكام مسئول است. شما یک والیتی بر اموال

 انجام بدهند نه آن نحو؟ آیا والی همین والیت را هم والی دارد كه بگوید این نحو  ،را انجام دهید

 ( ]؟[1 س

 اش صحیح نیست. ج( نه. محجور یعنی كسی كه تحت قیمومیت غیر است حق خرید و فروش ندارد و معامله

 س( به خاطر محجور بودنش است ]؟[

شود؛ مصلحت  ج( شما هم عمالً همین كار را كردید نسبت به مردم كردید. این مطلب را در اینجا ذكر نمی

مصلحت كلی در این نیست كه  ،تصرف نكند ،اضافه بر آنچه كه شرع معین كرده است ،دارد كه كلی اقتضا

اضافه بشود. البته موارد اضطرار و استثنایی هم داریم، ولی به صورت  ،یک تشریع غیر از آنچه خدا قرار داده

 كرد باید برای او معین كنند. عام و اگر مصلحت عام ایجاب می

زمان شاه یک كارهای خالفی انجام گرفته است و یک اموالی به ناحق تقسیم شده و در  ،یک مثال دیگر

توانید  حاال برای اینكه اینها برگردد یک كار ]؟[ می ،توزیعی و غیره به ناحق بوده است ،های تولیدی شركت

را حتّی در جریان مطالبی  ،ولی وضع طبیعی قوانین مالی جامعه در اسالم این نیست كه حاكم ،انجام دهید

 دار باشد. اموال خودش عهده
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مطلب  ،این مسأله را كه آقای عسكر اوالدی از آقا نقل كردند برای كسی كه بخواهد مطلب و مسأله یاد بگیرد

گیرد. ایشان رفته  خوب هر چیزی هم كه باشد یاد نمی ،مهمی است و برای كسی كه نخواهد چیزی یاد بگیرد

اختیار این  ،نكه شورای نگهبان تجارت خارجی را رد كند گفته بودند كهبودند خدمت امام و پیش از ای

اگر  ،آید. یعنی فروشد و بعد پول نفت به دست دولت می ارزهای دولتی با دولت است یعنی دولت نفت می

تواند چیزی وارد كند؟ اختیار  آورد با این ارز می دولت كشمش یا قالی به خارج فروخت یک ارزی به دست می

 ،به چه دلیل؟ گفته بود ،آن قسم اولش كه گفتی ،ن ارزها به دست دولت هست یا نه؟ آقا فرموده بودند كهای

 من دلیل شرعی را سؤال كردم؟  ،به دلیل قانون اساسی. آقا فرمود. بودند

اگر تواند یعنی  می ،اگر مصلحت مسلمین بود ،آقای عسكر اوالدی چیزی نتوانسته بود بگوید. آقا فرمودند كه

مصلحت را و احراز كرد الّا ازهایی هم كه مال خودش است باید به مردم بدهد تا با آن تجارت كنند و حق 

هم می توانم خودم  ،ندارد خودش تجارت كند؛ یعنی مانند ملک شخصی نیست. من در مال شخصی خودم

اگر یقین داشته باشم كه توانم آن را بدهم به شخص دیگری تا خرید و فروش كند. حتی  خرید كنم و هم می

توانم معامله كنم هر چند ضرر داشته  تواند معامله كند، باز هم خودم می شخص دیگری بهتر از خودم می

 باشد. ولی در اموال دولتی این گونه نیست.

چه لزومی به تشكیل تعاونی است؟ آیا شروع به بحث اقتصاد از بحث  ،سوال سوم: نسبت به كل اقتصاد كشور

ی ورود صحیح است بعد از اینكه  این مَقسَم و نحوه ،باید باشد یعنی آیا در تقسیم بندی قانونگذاری مالكیت

 تكلیف تشریع را معین كرده باشند؟ 

خواهیم روابط  در بحث نظری نبوده كه بخواهند چیزی را اثبات كنند یا رد كنند. می ،جواب: عیبی ندارد

ایش مال و یا علّت چیزی را بیان كنیم، بلكه تقسیم بندی حقوقی كنیم، نه اینكه علت پید جامعه را ذكر 

 است و مالكیت هم یک امر حقوقی است كه باید تكلیف آن مشخص شود.

 های تعاونی اسالمی چیست؟ سؤال بعد: اصل

 شود. خدمت تان تقدیم می ،جواب: چاپ شده
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 سؤال: مزارعه و مساقات از چه نوع عقود هستند؟

 ض كردم حتی مسائل آن مفصل بحث شده است.جواب: اینها را عر

 سؤال: مالكیت مشاع را لطفاً بیشتر شرح دهید؟

شود، از نظر كلی هم  در این احكامی كه نوشته شده است خدمتتان تقدیم می ،جواب: از نظر قوانین آن كه

 ی آن تصمیم نهایی را بگیرد. تواند در باره مالكیتی است كه شخص به تنهایی نمی

 قوانین اسالمی چگونه بر آنها تلقی شود؟ ،گر مالكیت خصوصی و دولتی ازعرف گرفته شده استسؤال: ا

 جواب: آخر سه بخش قید خورده است كه باید در محدوده قوانین اسالم باشد.

 ( ]؟[1 س

ی  كه همه ،انفال، زكات، خراج، مقاسمه و غیره ،حتماً دارید، مثل ،ج( شما اموالی كه مال دولت اسالمی است

ی ابواب دیگر یا به صورت مشارع یا غیر مشاع ذكر شده  اش دست حاكم است. خصوصی هم در بقیه آنها در 

 است.

 ها و استعفای دو وزیر كار و بازرگانی چیست؟ سؤال: رابطه تعاونی

 شود بیرون آمدند. دادند چون دو تا سلیقه بود، دیدند كه همكاری كمتر می جواب: زیاد تذكر می

دولتی را كه در تمامی امور مردم حتی امور جزئی  ،رسد كه اسالم عزیز ا اینكه عقالً بعید به نظر میسؤال: ب

ی حد دخالت دولت در امور اتباع آن  ای به درجه تجویز بفرماید، آیا در كتاب یا سنت اشاره ،كند را دخالت 

 شده است؟ 

دارد دخالت دولت حد دارد و اسالم حقوق سیاسی  یعنی حد ،اصالً در احكام آن را داریم ،جواب: بله. مفصالً

 دارد و این طور نیست كه حقوقی نداشته باشد.

 دانید بفرمایید آقای حسینیان یک توجه یا دعایی بخوانند. سؤال: چنانچه صالح می

 بسیار بسیار خوب است. ،جواب: حتماً این
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بهتر نیست كه این گونه مسائل در سطح  ،ندآخرین سؤال: با توجه به اینكه امام دستور به حمایت دولت داد

 حل شود؟ ،مباحثه با افراد طرفدار تعاونی در دولت

ما یک سال و نیم است كه با خود آقایان هم گفتیم، آن آقایان آوردنش در بازار،  ،جواب: حقیقت این است كه

اری هم كنند. خدا شاهد است من گوییم كه از دولت طرفد ای كه بتوانیم می ما هم آوردیم در بازار و به اندازه

بهترین حمایت از دولت این است كه دولت به اجرای احكام اسالم ملزم شود. چون  ،كنم قلباً این را عرض می

ی واهمه را تحریک  دهند و قوه مثالً كارشناسان گزارش و آمار می ،گذارد ی واهمه گاهی در بشر تأثیر می قوه

شود.  یک ضیقی پیدا می ،كه اگر مثالً یک قانون از اسالم را اجرا كنند كنند كنند و آنها هم خیال می می

رشد و  ،دهند و بهترین كمک برای بقاء كنند انجام می بدترین كار را آنهایی كه این واهمه را تحریک می

 این بهترین تقویت ،قدرت دولت و رشد اقتصاد كشور به نظر بنده عمل به اسالم است و در آن تردید ندارم

تر شدن دولت همین است. اگر كسی به  قوی ،ظاهری و باطنی ،اعتقادی ،برای دولت است. از نظر سیاسی

حمایت از بچه این نیست كه شما هم  ،یک كمی هروئین بكش برای فكرت خوب است ،ای بگوید بچه

مردم است، و  تشویقش كنید، بلكه حمایتش این است كه جلوی او را بگیرید. آقا گفتند كه دولت را مستخدم

 ما از آحاد مردم است.

ما هم جزء آحاد مردم هستیم، مطلبی را كه تمیز دادیم باید با مردم مذاكره كنیم و از دولت بخواهیم و 

هرچند  ،به ضررتان است كه تمّرد از اسالم واقع شود ،بگوییم كه عمل به احكام اسالم نفع شما است

 ها را رها كنید. بكند هی این حرف ،دگرتان آن را بگوین های وسوسه كارشناسان

ها اگر مشخص شود كه اسالمی نیست اشكال دارد؟ یعنی االن تكلیف ما  ( حاج آقا معامله با این تعاونی2 س

 توانیم بخریم یا نه؟ چیست؟ می

جنس بخرید. اما اسالم را هم نشر بدهید. نه حكم نكنید به  ،ج( شما تا وقتی كه در دستگاه اسالمی است

نكه اینها اسالمی نیست، مطلب را بلكه نشر دهید یعنی قیام علیه سیاست این است كه با آنچه كه جاری ای



74  ······························································································································································  

لذا حتی پول در بانک گذاشتن را هم نه بقصد ربا، بلكه به قصد تقویت بانک الزم  ،شود چگونه رفتار كنید می

 خالف است. ،در عین حال كه یقیناً به قصد ربا ،دانند می

«لیكم و رحمه اللّه و بركاتهو السالم ع»  



 4لسه ج

 تعاونیها جلسه انس با حاج آقا بحث در مورد

51/53/1631 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

  «… بارالها …بسم اهلل الرحمن الرحیم »حجت االسالم والمسلمین حسینی:       

ها، و بعد  كنیم كه در دنیا چه كاره هستند؟ چه در شرق و چه در غرب تعاونی ابتداً یک مقدمه عرض می

ها  ای به تعاونی كنیم، در حدّ میسور اشاره ها پیدا شده است عرض می مقدمات تصویب تعاونی كیفیتی كه در

در نظام اسالمی ان شاء اهلل تعالی خواهیم كرد. اما قسمت اول: تعاونی در غرب چهار رُكن اساسی دارد، ركن 

كمیّت سرمایه نباشد، ركن  ،یهاول آن اینكه كار و سرمایه با هم باشد، ركن دوّم آن اینكه سود بر اساس سرما

ها  سوّم آن مدیریت بر اساس سهام و سرمایه نباشد، دموكراتیک باشد، و چهارم ورود و خروج افراد به تعاونی

آزاد باشد و محدودیّتی نسبت به اعتقادات نداشته باشد، نسبت به نژاد و اعتقاد و ملیت و نظیر اینها. حال یک 

 دهیم. ضور مباركتان توضیح میمقدار كمی همین چهار تا را ح

اما اینكه كار و سرمایه باید با هم باشد معنای آن این است كه اگر ما پنج نفر با همدیگر یک تعاونی، یک 

شركتی تأسیس كردیم حال چه تولید باشد چه توزیع باشد، چه مصرف باشد، این شركتی كه ما پنج نفر 

وردیم، پانصد هزار تومان، در وسط كار ما صد هزار تومان كم درست كردیم فرضاً نفری صد هزار تومان پول آ

خواهد  آوریم، وقتی اساس تعاونی بر این قرار داده شده كه باید پول و سرمایه با هم باشد، نفری كه می می

شود پول بدون انسان  صد هزار تومان بیاورد به ما پنج نفر دهد. خود او هم باید شخصاً بیاید كار كند، نمی

گوییم كار و سرمایه با هم، معنای آن این است كه پول  د این شركت شود، پس سهیم شدن او وقتی میوار

بدون اینكه خود طرف بیاید كار كند مورد قبول نیست، و همچنین بالعكس یعنی كار بدون سرمایه هم ما 

یک نفر كم داریم، حال توانیم شركتمان را اداره كنیم برای تولید میز ولكن  پنج نفر با پانصد تومان می
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خواهد كارگر متخصص باشد، فرقی ندارد، ما  خواهد كارگر فنی باشد، می خواهد كارگر ساده باشد، می می

تواند اجرت بگیرد و مزد بگیرد، باید چطور شود؟  آید آنجا نمی توانیم استخدام كنیم، آنكه می كارگر هم نمی

 باشد. این یک. باید شریک باشد. پس كار و سرمایه باید با هم

كنیم، یادمان نرود( اینكه سود بر اساس سرمایه توزیع نشود،  دومیش هم )داریم تعاونی غربی را عرض می

گیرد از سود  ای كه می حتی مثالً تعاونی مصرف به مقداری كه معامله كرده است، خرید كرده است، بهره

من آمده در تعاونی مصرف ده قلم جنس  شود، یعنی من اگر آمدم صد قلم جنس گرفتم، دوست افزوده می

گرفته است، من فرضاً صد قلم صد تومانی گرفتم و تومانی یک قران صد تا ده تومان به این تعاونی رساندم. او 

كنند یعنی  ده قلم گرفته است، ده تا ده تومانی به این تعاونی رسانده است، به من ده برابر سود را توزیع می

گردانند، پس اساساً معامله در آنجا اینطوری نیست كه  كنار گذاشتند، پول را به من برمیهزینه و اینها را كه 

سود بر اساس مقدار سرمایه باشد، مقدار مشاركت در پیدایش رشد در سرمایه، حال ولو به مصرف باشد، دیگر 

گویند كسی كه ده  عرض كردم رُكن سوّم این است كه مدیریت دموكراتیک است. یعنی نمی  چه خاصّ با كار،

گویند آرا، آراء  های دیگر غربی، آن ده برابر حقّ رأی داشته باشد، بلكه می برابر سهم دارد مثل شركت

ها، نهایت اینكه نه جمیع شركاء هم رأی بدهند، همان اكثریت كه رأی دهند كافی است، حال اگر یک  انسان

تواند بگوید ما شما را  رد شود، مدیر عامل نمیبه آن شركت بهایی خواست وارد شود، یک یهودی خواست وا

توانند چنین حرفی را  ی ادیان و مذاهب آزاد است. شركاء هم نمی پذیریم، ورود برای همه به شركت نمی

ها در غرب  ها و تعاونی ی بین المللی تعاونی بگویند، این چهار امری را كه عرض كردم مورد پذیرش اتحادیّه

ها این است كه  ی پیدایش آن چیست؟ خاصیت این تعاونی ها چیست؟ فلسفه یاست، خاصیت این تعاون

گذارد انفجار حاصل شود، چرا؟ چون به هر كارگری  داری است و نمی سوپاپ اطمینان در دستگاه سرمایه

گفتند تو و امثال تو شریک هستید در اینكه این شركت بزرگ آی. بی. ام به این گسترش رسیده است، یا آن 

گویند كه شما كه یک چنین هنری  ژنرال موتورز به آن گسترش رسیده است، بال فاصله به او می شركت

گوییم  گیرد، چرا ما این را می داری بسم اهلل، شركت تعاونی، آنجا كسی سود بر حسب سرمایه از شما نمی



 ·····························································································  77 

كمیّت سرمایه حل اصالت  ،ی روابط اجتماعی آنجا، قدرت را به نحو كنیم كلیه سوپاپ اطمینان، عرض می

دهید آنجا  ای كه بر اساس اصالت كار قرار می كند، به نحو اصالت سرمایه، معنا ندارد شما در آن نظام مهره می

 گویید این حرف یعنی چه؟  رشد كند، می

خواهند  های خصوصی پول بگذارند؟ كسانی هم كه نمی آیند در شركت در جذب قدرت مالی، چه كسانی می

توانند كار بكنند،  توانند بیایند پول بگذارند در شركت ژنرال موتورز سهام بخرند، كسانی كه می كار كنند، می

توانند به شركت ژنرال موتورز یک شركت خصوصی هم تقاضای استخدام دهند و هم سهم بخرند، ولی  باز می

ضاً دكتر است، مهندس پذیرد، یعنی این پول برای كسانی است كه فر ها را نمی ها یک دسته از پول تعاونی

كمتر است.   است، كار دارد. در بخش خدماتی دولتی است و غیر ذلک. پس قدرت در جذب پول چطور است؟

آن وقت سازمان اعتبارات، یعنی بانک، وقتی بخواهد پول قرض دهد، اعتبار باز كند، كردیت دهد، به چه 

كه قدرت چرخش و كسب اعتبارش  دهد؟ به آن كسی دهد؟ به چه كسی بیشتر قرض می كسی قرض می

ریزی  بیشتر باشد، چه كسی قدرتش بیشتر است؟ آن كسی كه بانكش هم بر اساس نفع و سود و سرمایه پی

شود كه این شركت از  شود؟ نتیجه این می آورد، پس نتیجه چه می شده است، آن كسی كه پول بیشتری می

رسد. بعد سراغ  بانک، قدرت ضعیف است و نمی نظر قدرت جذب پول چه به صورت مستقیم و چه از طریق

 آییم، خرید صنعت.  خرید تكنولوژی می

تواند بخرد؟ آن كسی كه در آن نظام قدرت پول او بیشتر است،  های اساسی در تولید را چه كسی می تكنیک

كه بر  افتد هایی می قدرت اعتبارات او بیشتر است، پس بنابراین عمالً انحصار تكنیک هم در دست شركت

شود كه انحصارات در تولید، توزیع،  اش این می ریزی شده است، آن وقت نتیجه اساس نفع و سود شخصی پی

های خصوصی. بنابراین این همه سر و صدا راه  افتد؟ شركت آید، به دست چه كسی می به دست آنها می

كنند در دستگاه نظام  داری میای كه در آنجا از تأمین اجتماعی، از عدالت اجتماعی طرف انداختن فالسفه

ها برای  كنیم این تعارف است، این مثل اقتصاد كارشان هست كه از سندیک سرمایه چه هست؟ ما عرض می

كنید، طبیعی است كه  كنند، قتی شما تكنولوژی را به نفع اصالت سرمایه حل می كارگرها طرفداری می
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زنند، نظام  شود آنجا، یعنی حرفی برای نشدن می شود یعنی این در منزوی می ی مطالب هم حل می بقیه

اش است، عالوه بر  زنند چه خاصیتی دارد؟ خاصیت آن اثر تبلیغی همان نظام است، حرفی برای نشدن می

ی قیمت گذاری هم  گذارند، همینطور هم هست كه مسئله اینكه آنكه یک سوپاپ اطمینانی هم آنجا می

 ن مطلب نیست كه بخواهیم به آن بپردازیم.بحثی است سر جای خودش، دیگر فرصت آ

ی اینكه  به هر حال؛ حال بیایید سراغ تعاونی در دستگاه شرق؛ در اینجا این چهار شرط را دارد بعالوه

ای است؟ سازمان داده شده است،  ای است، یعنی چه سیستمی است یعنی چه شبكه سیستمی است، شبكه

كند  كند با كسی كه پارچ تولید می با كسی كه پارچه تولید می كند یعنی چه؟ یعنی كسی كه میز تولید می

كنیم كه شما  كنیم، عرض می اینها به هم ارتباط داده شده است، چگونه؟ حال ما از یک مثال شروع می

خواهد؟ یک مكان  خواهید بیایید تولید میز كنید، میز چه چیزهایی می خواهید یک شركت ـ اول كار می می

خواهد، میخ و پیچ و اینها  خواهد تا بشود میز درست كرد، رنگ می خواهد، ابزار می می خواهد، چوب می

هیم، با زحمت، حال به د ها اولویت می گویند به تعاونی آیید سراغ خرید مكان آن، می خواهد، شما می می

اش باشد  آیید سراغ اره، رنده، تیشه، حال چه دستی فرض كه شما مكان هم تهیه كنید، در منزل خودتان! می

خریدید، حال  رفتید در فالن مغازه می اش باشد، قبالً می اش باشد و چه پیچیده اش باشد، چه ساده و چه برقی

وید سراغ آن، توزیع ابزار یعنی چه؟ یعنی فروش ابزار، یک مقدار ابزار ر گویند كه برو تعاون توزیع ابزار، می می

دهند كه باید بروید سراغ آن مركز هماهنگ كننده، باید بروید سراغ آن سازمان،  خواهیم، جواب می می

ها یک قبض بنویسند، حواله دهند  سازمان كیست؟ مركز هماهنگ كننده كیست؟ بروید سراغ اتحادیه تعاونی

خواهید، قانوناً به ما دستور دارند كه  گوید كه شما برای خصوصی می رویم آنجا، آنجا می شما بدهیم، می تا به

گویند  زنید، مجدداً می ها دهیم، حال تقاضای شما باشد تا بعد! بعد دوباره شما سری می اولویت را به تعاونی

گویی ما هم  شود؟ می بار كه رفتید چطور می چهار نشد، ادا كه كند می حكم اینطور ما به قانون –كه اولویت 

گویند آیین نامه، آیین نامه چی هست؟ آیین نامه ضوابطی است كه  دهیم، چكار كنیم؟ می تشكیل تعاونی می

 ی هماهنگی در تصدّی و مدیریت و سلب اختیار در آنجا است، باید این آیین نامه را اینجا انجام دهید. ریشه



 ·····························································································  72 

ای كه  آییم سراغ چوب، رنگ، میخ، پیچ، مواد اولیه دهند، می شود، به ما ابزار می ر میانجام دهید، حواله صاد

رویم سراغ تعاون  گویند باید به تعاون توزیع چوب رجوع كنید، می باید با این ابزار كار كرد و میز ساخت، می

ها اجازه دهند،  مركز تعاونی گوید باید اتحادیه، سازمان، توزیع چوب، تعاون توزیع پیچ، تعاون توزیع رنگ، می

كنیم این مقدار است، مقداری كه به  گویند مقداری كه چوب وارد می رویم آنجا می آنها حواله صادر كنند، می

گویند  رسد در سال این قدر است، بعد می رسد این مقدار است، مقداری كه به واحد شما می این منطقه می

ی  گویند به سلیقه خواهید درست كنید؟ می نید؟ چه رقم میز میخواهید درست ك ای می شما میز چه نمره

گذارید  ، شما دست می 412، 195ی  شود، باید فرض كنید شماره گویم نمی كنم، می خودم درست می

گوید نه! برای درست كردن این نوع میز، مواد گرفته  خواهم درست كنم، می گویید من از این شماره می می

توانید، درست كنید بنابراین من ساعات كار  ی مصرف، شما فقط از آن چند نوع دیگر می شده است به اندازه

خواهم میز دیگری درست كنم  شود! می گویند نمی خواهم، می خواهم كار كنم، بیشتر مواد می بیشتری می

جا و آن میز آید آن كنم، میزش را هم كه درست كردید، تعاون توزیع میز می شود، اضافه هم می گویند نمی می

گیرد، قبض رسید او را كه آوردید نوبت بعد به  و صندلی یا آن میزی كه ما معین كردیم از شما تحویل می

 شود؟ نه یک پا باالتر. دهیم، تا همین جا تمام می شما مواد می

، قیمتی پردازید این قیمت هست، برای خرید مواد از تعاون توزیع چوب، رنگ، میخ، پیچ قیمتی را كه حاال می

پردازند اینقدر است و سودت هم این قدر است، خیلی خوب! از این جا یک پا  آیند به تو می را هم كه بعداً می

شود، پس هست؟ من پولی را كه برای مصرف  شود؟ نه، ختم نمی آیید، قضه به همین جا ختم می باالتر می

رچه یا فرش یا هر چه كه من بخواهم مصرف كنم، آن گرفتم باید بیایم به تعاون توزیع پارچه، تعاون توزیع پا

گیرم.  آن هم دوباره یک چنین سیری دارد، پس من در تولید، توزیع، مصرف، هر سه تحت كنترل قرار می

ای یعنی چه؟ یعنی اختیار و والیت و سرپرستی ما یا افراد  بعد از این مطلب؛ كه روشن شد تعاونی شبكه

اش در این جهان، عرض  ها و بررسی آییم سراغ تعاونی گیرد آن وقت می دست یک مدیریت دیگری قرار می

كنیم حضور مباركتان؛ بعد از ـ خدا رحمتش كند رضوان اهلل تعالی علیه مرحوم آقای شهید رجایی،  می
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ی دولت را برادرمان جناب آقای موسوی پذیرفتند ـ و زمان مرحوم رجایی رضوان اهلل علیه  مسئولیت اداره

  شد، یعنی مرحوم آقای رجایی كراراً ی برنامه و كار دولت، گفته می شد از مسئله اگر سؤالی میمرتباً 

شد برنامه دهد،  فرمودند كه دولت فرزند مجلس است، مجلس برنامه بدهد. به مجلس هم كه گفته می می

ه عنوان ی بنی صدر و بنی صدر ب گفت دولت الیحه دهد، نهایت یک جریان خطرناك سیاسی، قضیه می

شد كه كسی سؤالی از برنامه  سمبل یک خط در آن موقع بود كه درگیر شدن با این مطلب موجب این می

ی شهادت مرحوم بهشتی و روی كار آمدن مرحوم رجایی و همچنین به عنوان  نكند )چندان(، بعد از قضیه

ن جناب آقای موسوی، ریاست جمهور و سپس شهادت مرحوم رجایی رضوان اهلل تعالی علیه و متصدی شد

خواستند، دیگر مشكل و دشمن دفع شده بود،  ها ضرورتاً متوجه ایشان بود به دلیل اینكه برنامه می صحبت

 بنی صدر و خطش الحمدهلل رب العالمین مفتزح شده بود و كنار رفته بود.

مرحوم رجایی و  های مكرری داشتم با آقای موسوی نسبت به سازمان برنامه اهتمامی كردند، بنده تماس

اواخر دولت ایشان هم، تصدی ایشان هم با سازمان برنامه، تازه آقای خیّر را كنار گذاشته بودند و آقای بانكی 

متصدی سازمان برنامه شده بود، اول پیشنهاد كردند كه مسئولیت شورای برنامه ریزی، یعنی معاونت برنامه 

ت شورا را بپذیرم، به دلیل اینكه یک سازمان، یک وزارت، ریزی را تبدیل به شورا كنند و حقیر هم مسئولی

ای به  خورد، وقتی هر برنامه ای به هر ماشینی نمی یک اداره، یک ماشین است، هر كارت اطالعاتی و هر برنامه

شوند، از نظام خاصّ روابط آن  اش این است كه كسانی كه عضو آن ماشین می هر ماشینی نخورد، الزمه

نند، آن سازمان، ما عرض كردیم كه حاضر برای مشاوره هستیم ولكن برای مسئولیّت در ماشین تبعیت ك

ریزی حاضر نیستم! دو هفته اینها اسرار كردند ما كه نپذیرفتیم بعد  سازمان به عنوان مسئول شورای برنامه

 رجوع كردند به حضرت آیت اهلل منتظری و از ایشان 

 طرف دوم نوار

از طرف حضرت آیت اهلل منتظری آمدند سازمان برنامه، بنده هم رسائل را خدمت آقای استاد حسین نوری 

ام بود كه احترام  حضرت آقای نوری، قسمتی از آن را قبل از مسافرت به نجف اشرف خوانده بودم و وظیفه
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دیم گذارم، و در عین حال كمال ادبی را كه ما خدمتشان داشتیم مواظب هم بو بگذارم و جای هم احترام می

خواهند از  خواهند كارشناسان سازمان برنامه رفتار كنند و من دیدم كه اینها می كه آنجا چه چیز می

ها نیست، استفاده كنند و سیر كار را به طرف دیگری ببرند، این را  اصطالحاتی كه احیاناً متداول در حوزه

بگذارد ولی پا روی حكم شرع  دادم كه روحانی حاضر هست پا روی قول و امضای خودش مرتباً تذكر می

گذارد، یعنی اگر مطلبی را شما مشتبه به یک روحانی كردید و این ندانسته امضا كرد، فردا در عمل  نمی

دانستم  دانم این خیلی بد است، بگویم نمی گوید كه اگر من بگویم نمی فهمد كه این آن مطلب نبود، نمی می

خیلی بد است، هیچ كدام از این بدها را در ردیف اینكه یک  خیلی بد است، امضا كردم اشتباه كردم این

ی  دهد. معنا ندارد كه شخصیت خودش را بیاید در قبال حكم بگوید، الزمه اهانت به حكم خدا شود قرار نمی

اش این شد كه آقای نوری عنایت به مطلب داشتند، كم كم عنایتشان هم بیشتر  این مطلب چه شد؟ الزمه

دادیم كه روحانی است، این گونه آن ها هم  مطلب را حس كردند، به آن آقایان هم ما تذكر میشد و نیامدند، 

شود كار كرد، ولی باید مطلب را گفت  كردم كه می شود با روحانی كار كرد، بنده عرض می گفتند پس نمی می

تی كه ما در سمت كه در دستمال بسته چه هست؟ مطلب را باز كرد، این قضیه را داشته باشید در مذاكرا

هایشان داشتیم از طرف دیگر هم برادرمان  غیر رسمی مشاوره با متصدّیان معاونت برنامه ریزی و كارشناس

آشنایی داشتند و بعد هم قم، بعد از  51و  51جناب آقای توكلی كه از سابق با ما آشنایی داشتند، از سال 

تشان داشتیم، ایشان از ما خواستند كه شما چند نفر را اینكه از زندان بیرون آمده بودند یک مقدار بحث خدم

 های زیر ساخت فرستاده شود. معرفی كنید برای اینكه از طرف وزارت كار به كمیته

ی  ی زیر ساخت شالوده ریزی چه هست؟ كمیته ی زیر ساخت چه اثری دارد؟ جای آن در نظام برنامه كمیته

كند،  ریزی را درست می كند، پی ی روابط اقتصادی را می شالودهی زیر ساخت  كند. كمیته امارت را درست می

توانی هویت ساختمان  ریزی در ساختمان بسیار مهم است، شما به ضرب در و پنجره عوض كردن نمی اثر پی

توانید یک تغییرات جزیی بدهید و همین مطلب سر نخ مهمی را برای ما روشن كرد، چرا؟  را عوض كنید، می

ساخت فرستادند، برای ما  های زیر نی را معرفی كردیم به آقای توكلی و ایشان در كمیتهچون ما دوستا
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شود؟ آقای نوری دیگر به  آوردند و ما اطالع پیدا كردیم كه آنجا چه چیز درست می مصوبات آنجا را می

ی  اش با انگیزه رابطه ی مدیریت و آوردند برنامه، بنده دوباره صحبت را با این آقایان درباره سازمان تشریف نمی

ی زیر ساخت نباشد  اجتماعی شروع كردم، در كنار مطالب اقتصاد و این را فهماندم كه اگر روحانی در كمیته

ی مردم نخواند و با ایمان مردم نخواند، این یک چیز درستی از آب در  و شما چیزی درست كنید كه با انگیزه

وزه خواستند افرادی را كه به آنجا بروند و نهایتاً دو نفر از دوستانی نمی آید و قابل اجرا نیست، اینها هم از ح

كه چهار سال با هم روی امور اقتصادی بحث داشتیم آنها را آنجا فرستادیم. این آقایان قبول كردند منوط به 

خدمتشان  شود به قم بیاورند، ما هم بعد از نماز مغرب و عشاء ها آنچه را كه روز در آنجا بحث می اینكه شب

 ،های توزیع فروشندگان جزء ی اصول تعاونی باشیم و بررسی كنیم. اولین چیزی را كه آوردند این طرح مصوبه

در گروه یک، تعیین زیر ساخت اقتصاد كشور بود. وقتی كه این را آوردند آن برادرانی كه ما از آنها خواسته 

شود با  ارج دیده بودند، آنها گفته بودند كه میبودیم از آن اقایان روحانی كه ده دوازده سال هم بحث خ

 كردیم.  احكام رساله جورش كرد، چرا؟ چون به صورت جزیی جزیی آن را مالحظه

برد به  ما آمدیم این را بررسی كردیم دیدیم نه! این نمی شود، گفتند چرا؟ گفتیم برای اینكه این جهتش می

توانیم این حرف  كند، گفتند چطور و به چه سندی ما می ده میهای شرقی و دقیقاً آن را پیا طرف نظام تعاونی

ی این طرح را جداگانه روی كاغذ خودشان نوشتیم، بعدش هم بند بند و بعد  را بگوییم؟ ما آمدیم مادّه مادّه

ای ابتداً انجام  ای كه قیدی، وصفی، شرطی اگر هست جدا شود و یک تجزیه و تركیبی و یک تجزیه مالحظه

ی منسجم هست، ضرورتاً اجزایی دارد، روابطی دارد،  د بر اساس اینكه یک طرح، یک مجموعهدادیم بع

ی  كالم اقتضا دارد، قانون اقتضا دارد، نحوه ،عناصری دارد، اگر اینها را به حسب مقتضیات خود آن عبارات

روی كاغذ، چه  رابطه اقتضا دارد، یعنی خاصیت دارد، خصلتمند است، همانطور كه شما وقتی آب بریزید

كند،  كند، این كاغذ را خیس می بخواهید و چه نخواهید ـ این پارچ آب را من بریزم روی این كاغذ تر می

كند، ما لوازم  حال چه نیّت داشته باشم و چه نیّت نداشته باشم، یک قانون و یک طرح هم اثر خودش را می

ارتباطشان به هم و در جدول بندی خاصی اینها را  اش را مالحظه كردیم و هر یک از اینها را، لوازم ضروری
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شود جای دیگر هم گذاشتیم برای جادّه  قرار دادیم، اجزاء و روابط علی حدّه و بعد این ماشینی كه درست می

شود كه برای روی آب درست شده است، كشتی  این، این ماشینی كه شما به هم پیوند دادید معلوم می

است، برای روی زمین هست، اگر برای روی زمین هست آیا چرخ الستیكی دارد  هست، طیّاره هست، هواپیما

 ای؟  یا زنجیره

ای دارد، برای چه هدفی ساخته شده  خواهد بكند كه این چرخ زنجیره ای هست چه نحو كاری می اگر زنجیره

جهت  ،ت، از مسیراست، پس اجزاء و عناصر و روابط آن را كه كنار هم گذاشتیم، مسیر آن را پیدا كرده اس

خواهد به آن طرف برود، آن را پیدا كرده است، از آن هدف  نهایی، علت غایی، هدف و مطلوبی را كه می

ای شرقی در آمد، حال از كلّ بحث فقط همین  مبنای هدف و رشد را مالحظه كردیم، دیدیم تعاونی شبكه

ی دیگر را هم تدریجاً آوردند، ابداً شكل ها جزوه در دست ما هست و نه بیشتر! یعنی فرضاً اگر برای بخش

وزارتی و شكل سازمانی و شكل اینها ندارد، ولی ما به دست آوردیم كه این پشت سرش همچین چیزی 

 هست.

كردم ـ آمدیم با اینها  رفتم با اینها صحبت می دوباره آمدیم در سازمان برنامه ـ مدت یک سال در آنجا من می

ی عمومی جامعه نخواند و رد شود این به  كه اگر یک چیز باشد كه با انگیزهشروع به صحبت كردن كردیم 

ضرر سازمان برنامه است، گفتند چه كنیم؟ من خودم راهنمایی كردم كه به قُم بفرستید. به مراكزی كه 

زه و آقایان فقها هستند، نظر آنها را ببینید، بعد از مقدار زیادی صحبت كردن و اینكه به هر حال موضع انگی

كند و برنامه و غیر ذلک، آقایان اینها را  ایمان اجتماعی نسبت به مدیریت و ماشینی كه طرح درست می

ی جامع، مسئولیت  . روز پنج شنبه در جلسه61ی مدرسین فرستادند، در چه تاریخی؟ اسفند ماه  جامعه

د، بنده هم قبالً اینها را بررسی ی بنده گذشتن بررسی اینهایی را كه سازمان برنامه فرستاده بودند به عهده

كنم؛ اجزاء و عناصر تشكیل  را عرض می  ی بعد من نظریه ی خودم را برای جامع هفته كرده بودم، نظریه

ی صنعتی، كشاورزی، توزیع كنندگان جزء، قدرت اقتصادی آنها،  ی اعضاء تولید كننده دهنده عبارتند از كلیه

ها، توأم بودم كار و سرمایه،  دست داشتن قدرت تأمین اعتبارات، نیازمندیمنابع اعتبارات، شرایط تحقق با در 
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ها، اصناف، خانوار، افراد،  تقسیم مناطق به محدوده ،پیشگیری از وجود كار بدون سرمایه، سرمایه بدون كار

د از ها در آن ح قدرت كار، اموال، روابط اقتصادی، روابط سیاسی است كه امكان سازماندهی را در تعاونی

ای را در اینجا اشاره كردند؛ شما هر قدر در سازماندهی، اول قدرت  سازد، این نكته محدودیت میسور می

تجزیه داشته باشید حتی در تكنیک هم همینطور، شما به میزانی كه قدرت تجزیه دارید، قدرت تركیبتان 

سازی و  ه تركیباتی را كه میای كار كنید، قدرت اینك كند، شما وقتی كه در فیزیک هسته شدت پیدا می

 كنی به مراتب باالتر هست تا وقتی كه در آن رتبه نیستید. كیفیاتی كه درست می

یک قدرت كار افراد، یا تعداد خانوار افراد یا اموال افراد، هر كدام از اینها را كه دست بگذارید و بردارید كه 

شود، یعنی نفوذ دستورات  درت سازماندهی كم میاینها دقیقاً از این جزوه درآمده است، به همان نسبت ق

ی سازماندهی افراد را به  سازمان در اعماق روابط اقتصادی غرب است، حال روابط تشكیل دهنده، زمینه

تولید، مصرف، به صورت غیر مستقیم آن   ی افراد را از خرید، فروش، توان كلیه سازد كه می ای ممكن می گونه

ی بزرگی هماهنگی غیر  حت انحصار قرار داد، كه بدون وجود هیچ گونه واسطهای طبیعی، ت هم با شیوه

ای حاصل گردد كه هیچ حركتی  ی تولیدات به نحوه مستقیم از طریق توزیع اعتبارات، كنترل خاصی، بر نحوه

در خرید، فروش، مصرف، مالكیتّ، انتقال شخصی از محلی به محل دیگر، انتقال از شغلی به شغل دیگر، 

ردن وكالت به وكیلی از وكیل دیگر، قرار گرفتن یا خارج شدن از والیت و مدیریت، از شخصی به شخص سپ

ی خاصی آن  ی خاصی با تعداد خاصی نسبت به شغل خاصی در منطقه دیگر، آزاد نباشد، مگر بر اساس رابطه

 گیرد. جام میها ان ی افراد خاصی تحت ضوابط تعاونی ی ضوابط خاصی كه به وسیله هم در محدوده

یک شرایط پیشگیری از آسیب دارد، بعد از آن شرایط رشد و جهت حركت، جهت حركت آن باز مطلب 

كنم، جذب و حلّ دستگاه توزیع طبیعی موجود در دستگاه بزرگی كه كامالً سازمان  مهمی است كه عرض می

ر توزیع نبوده یا فروش های اقتصادی از بزرگ و كوچک، آن هم، آنها كه مباش یافته است، حذف قدرت

اند، یعنی امكان منحصر شدن قوانین مبادله و تجارت به كسب جزیی، آن هم تحت والیت  بیشتری داشته

ی مهمی است، یعنی ده درصد از  دموكراتیک شورایی. شروع به استقالل سازمان از دولت و شركاء، این نكته
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پس برای كیست؟ مال سازمان است. ده درصد  سود برای ملک خود شركا هم نیست، برای دولت هم نیست،

ی كارمندان دولت یعنی  ی مصرف كلیه از سود كلّ كشور در توزیع مصرف یادمان نرود كه حتی در مسئله

شود، آن  ای كه صرف مصرف در كلّ كشور بشود، عمالً ده درصد از سود كلّ این حساب می ی بودجه كلیه

شود، حال این را  كا هم نیست، در حساب خود سازمان نگهداری میوقت این غیر قابل تقسیم هست، برای شر

شود؟ ببین دیگر بعد از آن احتیاج به كمک  بگیر ده سال، بیست سال روی هم انباشته بشود ببین چقدر می

ها آنجا  شود یک نظام سوسیال دموكرات، یعنی چه؟ یعنی پول بانک یا دولت هم دارد یا اینكه سازمان می

خواهد! هر جا كه به نفع خودش هست، به نفع  ریزی كند، هر جا كه می ا دارد كه بشكند و برنامهقدرت این ر

ی شورایی هم باشد، سعی  شود، شما بگویید كه من ولو شبكه خودش یعنی شخصی كه آنجا رییس می

یرد، یعنی ها تصمیم بگ رود باید بر اساس ضوابط تعاونی كنم در انتخاب آن، نخیر شخص همان جا كه می می

ای خصوصاً كه در  شود. این را یعنی؛ دقیقاً تعاونی شبكه ها بر كل روابط می اصل حاكمیّت روابط تعاونی

ها را هم برای آن خرج قرار دادند، فرهنگ، نه آموزش  ی سوم آن عرض كردیم كه فرهنگ تعاونی مرحله

ی ماركس آن  و درست كردند، مثل فلسفهها یعنی فرهنگی را كه نویی بالن و امثال ا تأسیس! فرهنگ تعاونی

 هم یک فلسفه است نهایت نه از سوی دیالكتیک. 

آن وقت؛ این را كه تقدیم جامعه كردیم، جامعه اكتفا نكردند به گزارش بخش اقتصاد، شخصاً یک هفته به 

ها هشت  شش، شبها چهار تا  ها نُه تا دوازده، عصر بررسی اینها پرداختند، آن هم یک هفته كار فشرده، صبح

اش این شد كه دیدند بله همان عرضی را كه ما كردیم همان هست. در این گزارشی را كه ما  تا ده، نتیجه

ای برای چه سازمانی هست،  گیری از ما بود، ولی اینكه شبكه  تقدیم كرده بودیم، تجزیه و تحلیل این و نتیجه

دایره المعارف مصاحب به عنوان بزرگترین سند خواست،  خواست سند می برای چه كسی است؟ آن مدرك می

فارسی، آن را هم نوشته بودند، جامعه به تهران مسافرت كردند و مالقات با برادر ارشدمان جناب آقای 

آنها كمال حُسن استقبال را كردند كه ما دلمان   ای و همچنین برادرمان جناب آقای رفسنجانی، خامنه

ای هم دو بار اسم  ز جامعه مدرسین هم افرادی باشند. حضرت آقای خامنهخواهد كه در شورای اقتصاد ا می
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بردند كه فالنی باشد )حقیر(، ما هفته اول رفتیم عرض كردیم كه آقایان دیگر هم باشند، ایشان گفتند خیلی 

جعفر جی، آقای سید  رفتیم آنجا؛ آقای احمدی میانه خوب از طرف ما دعوت كنید بیایند، آمدند. چهار نفر می

شان از بزرگان جامعه  كریمی، آقای سید مهدی روحانی و همراه من، از طرف جامعه مدرسین، اینها هم همه

 هستند، از اساتید هستند.

ای را كه به كار گرفتند ورود از  ریزی مهمترین شیوه های برنامه در آنجا دیدیم كه در شورای اقتصاد كارشناس

های كمّی، مطلوبیت كمی معنای آن این است كه در عرض بیست سال  ی بیست ساله، مطلوبیت همین برنامه

خواهیم، چند  خواهیم، چند هزار میز می ما آن وقت باید به چه رشدی رسیده باشیم، سالی چند هزار پارچ می

گویند مطلوبیت كمی، یا چند میلیون، فرقی ندارد من در اینجا هزار  خواهیم، این را می هزار اشیاء مختلف می

خواهیم. مطلوبیت كمی همیشه پشت سرش یک  را نه اینكه به قصد اینكه چند هزار، چند میلیون پارچ می

تواند جدای از كیفیات باشد، ما روی این تكیه كردیم، اگر شما از مطلوبیت كمی  الگو و مدل است، نمی

عكس شد كمیّت گذاری نسبت به بگیرید، بعد در مطلوبیت كیفیت باید كوتاه بیایید، باید تسلیم شوید، اگر بال

های كیفی مقدم باشد، ابتداً استنكاف كردند،  شود، در آنجا عرض كردیم كه باید مطلوبیت كیفیت تابع می

نپذیرفتند، ما عرض كردیم كه برای روسیه مطلوب نیست كه گندم داشته باشد نخواهد از جای دیگری 

دهد، چون  دهد، امكانات طبیعی به او اجازه نمی و اجازه نمیبیاورد. گفتند چرا! ولكن امكانات جغرافیایی به ا

شود با هر كیفیتی بشناسید، ما هم فشار آوردیم كه نخیر! اینطوری  اصرار داشتند كه هر مطلوب كمی را می

نیست، بعد گفتند كه از نظر جغرافیایی امكان پذیر برایشان نیست، گفتیم كه ظاهراً كامپیوتر هم وارد 

شود! روابط  هایشان یخ زده مغزهایشان هم یخ زده است و نمی هم یقین از نظر مثالً زمین كند، آن می

دهد، اگر شما معیّن كردی كه باید در سال صد میلیون از  كند، این امكان را به آنها نمی شان ایجاب نمی كیفی

ن از هر راهی شد، با هر این پارچ من درست كنم، اگر از راه صحیحی نشد از راه دزدی چطور؟ تهیه كردن ای

شود! باید روابط كیفی باشد، بعد روابط كیفی، مناسبات انسانی  ظلمی كه شد، با هر فسادی كه شد، نمی

 ای را كه قرار داده بودند ثبت شد. اسالم، باالی آن چهار چوبه
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ات بحث، زیاد به دنبال این مطلب، البته من عرض كنم آقایان دیگری كه در خدمتشان بودیم مفصل روی كلیّ

ی مطلوبیت كمی و كیفی، حقیر ابتداً عرض كردم و بحمداهلل مبتج  بحث كردند، ولی مشخصاً در قسمت رابطه

ی كشاورزی ما بر  ای را كه آوردند در مسئله هم شد، پس از اینكه این را پذیرفتند و آنجا نوشتند، اولین جزوه

شود  شكست خورد و كنار رفت. آقایان دیدند كه نمی های كیفی اشكال روی آن كنیم، اساس همان مطلوبیت

  های كیفی، بحث آمد روی، ابتداً در كلیات و نهایتاً به بحث و بحث را دوباره باید بیاورند در همان مطلوبیت

هایش غربی بود، ما شروع به  كردن رسید در خود لوایح، طرح خصوصی را آوردند. طرح خصوصی شركت

شود، شركت عقد جایز هست، اگر الزمش كنید، تكنولوژی و  ین موجب تمركز میاشكال كردن كردین كه ا

كنند، ضمن عقد  های دیگر یک وقتی است كه دو شریک با همدیگر هستند، قرار را الزم می ی فعالیت كلیه

ها را تبدیل به عقد الزم كنید،  ی شركت خواهید كلّ برنامه خارج الزم دیگری! یک وقتی است كه شما می

 راردادی كه الزم الوفا هست.ق

 والسالم 





 0لسه ج

 تعاونیها جلسه انس با حاج آقا بحث در مورد

51/53/1631 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

حجت االسالم والمسلمین حسینی: ابتداءً متأسفانه یک مقداری پافشاری كردند، ولی بعد نسبت به امر       

ی را كه ارائه كردند ما هم این تا رسید به تعاونی، این تعاون ،اش پذیرفتند و تسلیم شدند و تغییر دارند غربی

گزارش را تقدیم كردیم، این گزارش را كه تقدیم كردیم گفتند كه اصالً دایره المعارف مصاحب سندیّت ندارد. 

ترین سند فارسی سند نباشد، ولی كارشناسان  كارشناس، حرف آنها در سنگین 53شود كه  طور می گفتیم چه

سند باشد. برگشتیم با برادرانی كه در اینجا در خدمت آنها هستیم سازمان برنامه سند باشد؟ گفتند نه، 

المللی ترجمه كردند؛ یعنی  های سنگین بین ها را از دایره المعارف كمک كردند و لطف فرمودند و بحث تعاونی

دانشگاه روس در بیان  411جلد نوشتند و  92شخصیت آكادمیک روس در  265از دایره المعارف روسیه كه 

كنند، این طرف صفحه متن دایره المعارف را زیراكس كردیم آن طرف صفحه هم  حات بر آن تكیه میاصطال

ترجمه آن، و همچنین دایره المعارف بریتانیكا، دایره المعارف امریكانا، دایره المعارف و همچنین یک دایرة 

های موجود  مع موجود و دانشگاهنامة مورد اتّكاء در مجا اش این شد كه با چهار لغت المعارف آلمانی، نتیجه

ای آن اصالً طوری شد كه خیلی تندتر از آنكه  ها معنی تعاونی در شكل شبكه جهان به عالوة دایره المعارف

دایره المعارف مصاحب نوشته بود، چی بود؟ بیش از نود درصد از تولیدات كشاورزی در شوروی بر اساس 

ها را به اسم كلمة تعاونی، در روسیه به اسم كلمة  نسخة تعاونیها سازمان داده شده، اینكه اصالً  تعاونی

ها مؤسسات  ها دولتی هستند و مؤسسات دولتی هستند و كلخس ها مؤسسات، سلخس كلخُس هست، كلخس

تعاونی، ولی در كشورهای شمال دریای بالتیک و اروپای شرقی كه بعد از جنگ جهانی دوم ملحق به روس 
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های روس شدند، جزء اقمار روسیه در آمدند، اینها اساساً به نام كلمة تعاونی برای  شدند؛ یعنی جزء سمپات

این شد كه  ،بینید نتیجه آن آنها هست، وقتی كه ما این را آنجا بُردیم، باز با همین زیراكس و ترتیبی كه می

یک مقداری دست و ای مال روس است،  این آقایان نتوانند بگویند سند درست نیست، در اینكه تعاونی شبكه

 فرمودند. ها را می پا زدند كه نه! قوانین آن فرض دارد ولی رفرم

آن چی شد؟ آقایان این طرح را   موتور مولد چیست؟ سازماندهی  ما هم فشار آوردیم روی اینكه حركت انرژی

  ر ساخت، هماهنگیها مال سازمان برنامه است، از گروه زی آوردند، وقتی حرف به آنجا كشید این الیحة تعاونی

آن از وزارات مختلف، ولی هماهنگی؛ یعنی   آن به عهدة سازمان برنامه بوده، درست است اعضای نویسنده

كند و حداقل مطلع است و می تواند  ها می مدیریت، هماهنگی است كه مبنای خاصی را حاكم بر كلیّة طرح

؟ دارد طرح تأسیس وزارت تعاونی مطرح شده گزارش دهد كه این چنین شد، در اینجا دارد كه طرح چی بود

به منظور هماهنگی خدمات  144خوانم، این مادة  كه من یكی از بندهای آن را خدمت برادرها می

های كشور كه دبیرخانه و  ها و سازمانهای دولتی در بخش تعاون، شورای عالی هماهنگی تعاونی خانه وزارت

بود، به ریاست وزیر تعاون با عضویت اشخاص زیر تشكیل محل تشكیل جلسات در وزارت تعاون خواهد 

خانه هست كه ما قبل از اینكه این طرح را دهند، بعد از اینكه شورای اقتصاد رفتیم خیلی  گردد، وزارت می

گفتند  ای هست و اینها می كردیم كه این تعاونی شبكه شد كه مرتب به این آقایان عرض می ها می وقت

گفتیم اینجای آن كه  این یک قرائن زیادی دارد و دالیل محكمی هم دارد، از جمله میگفتیم  نیست، ما می

های  های توزیع در محدوده تعاونی ،2ماده  ،نقطه گذاشته شده مثالً نوشته شده دو ]؟[ شرایط تشكیل

ند گفت های آن توسط پنج تا نقطه تصویب خواهد شد، این پنج تا نقطه كجاست؟ می نامه مشخصی كه آیین

گفتیم بنویسید  گفتند نه، حاال باشد، شاید بنا شد دولت بنویسیم، می گفتیم كه بنویسید قانون! می قانون، می

گفتند نه! مركز نیست صحبت  گفتند نه، حاال باشد، این همان مركز هست، می به تصویب هیئت دولت، می

خانة قوی،  خانه است، آن هم یک وزارت رتشود، در اینجا درآمد كه وزا سازمان نیست، تا ببینیم بعداً چه می

شوند، معاون وزارت كار و امور اجتماعی، معاون  ای كه شورای عالی آن از این افراد تشكیل می وزارتخانه
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وزارت بازرگانی، معاون وزارت صنایع، معاون وزارت مسكن و شهرسازی، معاون وزارت كشور، معاون وزارت 

معاون سازمان برنامه و بودجه، نُه؛ رییس كل بانک مركزی ایران یا   كشاورزی، معاون آموزش و پرورش،

ها با  نمایندة تام االیران ایشان، ده: نمایندة جهاد سازندگی، یازده: یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه

انتخاب اعضا و گروه آموزشی تعاون و تأیید و معرفی وزیر فرهنگ و آموزشی عالی، دوازده: نائب رییس 

مؤسسه آموزش تحقیقات تعاون یا نمایندة ایشان، سیزده: یک نفر از صاحب نظران علوم تعاون كه مستخدم و 

شاغل دولت نباشد، با تصویب سایر اعضاء. چهارده: دو نفر از اتاق مركزی تعاون، این اعضای تشكیل دهنده 

اید این شورای عالی كنند، بررسی و ، اولین كاری كه ب145است، بعد هم بررسی و اولین مادة بعد از كارشان 

های ارشادی، آموزشی، ترویجی، تحقیقاتی، به منظور اشاعة فرهنگ تعاون در جامعه،  تصویب سیاست

گفتیم فرهنگ تعاون؛ یعنی چه؟ اگر غرض شما از تعاون همان تعاون اسالمی است كه فرهنگ اسالم را  می

غرض شما یک فرهنگ دیگری است كه باید راه بیفتد، كه ملت باید نشر داد تا تعاون اسالمی راه بیفتد، اگر 

 خواهند. چنین چیزی نمی

بعد از این مطلب جامعه خدمت امام شرفیاب شدند؛ و این عرائضی را كه كردم در یک نامة مفصلی حضور 

د مبارك امام تقدیم كردند و در حضور آنها شرفیاب شدیم. در این نامه هم همین مسألة اینكه نود درص

شود، آن چه كه عرض شد در  اقتصاد شوروی با تعاونی و شبكه ای در قسمت كشاورزی و نظیر اینها اداره می

خیلی از مشكالت را پشت سر  ،هشت ماده مفصالً خدمت آقا قرائت شد. امام فرمودند : از اول تا كنون انقالب

اینها را اشاره كردند. بعد تأكید كردند كه  گذاشته است، اشاره كردند به جریانات بازرگان، به جریان بنی صدر،

دهند  ملت حجت خود را بر شما تمام كرده است و فرمودند : ملت سر مرز فرزندان خودشان را برای اسالم می

كند و ما هم از اول حكومت جریان احكام رساله را  و هر قدر از آن بیاید قدرت مالی برای اسالم كمک می

د و خدا حجت ندارید اگر در ترویج و اجراء احكام كاری از شما بر بیاید و كوتاهی خواستیم و شما بین خو می

كنید، حتی فرمودند : اگر از در بیرون كردند از پنجره وارد شوید، بر این مطلب سعی كنید و كوشش كنید. 

اینده بفرستم. بعد از آقا كمک خواسته شد، آقا فرمودند : دو نفر را جامعه معرفی كنند تا من به عنوان نم
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جناب استاد آقای سید جعفر كریمی و آقای احمدی میانجی دو نفر از چهار نفر را معرفی كردند بنا بود دو 

نفر هم از طرف جامعه بروند. بعد آقا پیغام دادند كه بعد از معرفی من نه كسی از طرف جامعه برود و نه 

آورند و وجودشان در  عضی از آقایان تشریف میدیگران، چون این مطلب هم خدمت آنها عرض شده بود كه ب

آقا گفتند نه آنها و نه از طرف جامعه ؛ همان دو نفری كه نمایندة خود من هستند. این   یک جلسه مؤثر است،

آقایان مدتی كه شورای اقتصاد بعد از آن باقی بود، اولین چیزی را كه در شورای اقتصاد گفتند، به آنها گفتند 

حضرت آیت اهلل منتظری دیدند. این آقایان اول كار یک قدری تعجب كردند، این چیست؟! : این طرح را 

من این را   خدمت خود آقای منتظری آمدند، قضیة این طرح چیست؟ حضرتعالی این را قبول دارید؟ نه !

ی از این را خوانده های احمد ما )آقا زادة آقای منتظری( قسمت  ام؛ قبول ندارم. اوالً كه من هنوز آن را نخوانده

 آن نوشته شده است.   خیلی به ذهن او تند آمده، از من آمده سؤال كرده و من رد كردم؛ رد من هم در حاشیه

حاال آنها طوری آنجا گفته بودند كه این را آقای منتظری هم دیده است، معنای آن این است كه حضرت آیت 

این دفعه در شورای اقتصاد رفتند گفتند: آن طرحی را كه  اند. اهلل منتظری این را دیده: یعنی قبول كرده

بردید خدمت حضرت آیت اهلل منتظری بیاورید ببینیم. گفتند: مثل همین طرح است! كارشناسان سازمان 

دانیم مثل این طرح بوده، خود آن طرح را  برنامه اصرار كردند كه مثل همین طرح بوده است. گفتند : می

آورید؟  قدر فشار می قداری فشار آوردند، آقای موسوی گفت : قضیه چیست كه اینلطفاً بیاورید. یک م

اش رد نوشته است. بعد  گویند مثل همین طرح بوده است!؛ یعنی چه مثل این طرح بوده! آقا در حاشیه می

است گویید این بد  آید، شما اگر می اینجا دست باز شد، دست كارشناسان باز شد. گفتند : از ما همین می

خوب آن را بیاورید. در جلساتی كه حضرت آقای آذری، آقای راستی، آقای ابطحی، آقای شرعی، حقیر، 

احمدی میانجی و چند نفر دیگر كه بودیم، طرح تعاونیهای اسالمی و طرح به اصطالح زیر ساخت خصوصی 

نستند نقض كنند ؛ اصل شورای ها را بردند در آنجا، اینها نتوا بر اساس رسالة امام تدوین شد. وقتی این طرح

اقتصاد را تعطیل كردند، گفتند : اول شورای اقتصاد برای بودجه بندی سال شصت و دو رفت و بعد گفتند 

شورای اقتصاد در امور زیر ساخت و این طرح الزم نیست كه باشد. اآلن هم یک طرحی در مجلس است، 
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دارد كه این از این وزارت تعاون هم بدتر است. چرا؟  مدیریت بنیاد تعاونیها زیر نظر شخص نخست وزیر قرار

كند؟ نخست وزیر. چرا  رییس را چه كسی نصب می ،چون سازمان برنامه و بودجه ماشین برنامه ریزی كشور

اند؟ برای اینكه نخست وزیر به وسیلة سازمان مدیریت و استخدام كشوری كه  به دست نخست وزیر داده

كند و سازمان برنامه و بودجه كه برنامه و پول دولت  ریت كشور را پی ریزی میسازمانی است كه ماشین مدی

های دیگر را هماهنگ كند؛ یعنی ابزار هماهنگی  خانه تواند وزارت كند با این دو تا اهرم می را تنظیم می

یک بنیاد نخست وزیر است. حاال اگر تولید و توزیع و مصرف را هم در  ،های دیگر در دست دولت خانه وزارت

به دست نخست وزیر بسپارند، اولین اشكالی را كه در آن هست این است كه خالف قانون اساسی است. قانون 

اساسی تعاونی كه منشاء تمركز شود نفی كرده است و توجه بفرمایید كه اصطالح تعاونی را در قانون اساسی 

اند  )دولتی، تعاونی، خصوصی( نوشتهاند. در آخر سه بخش  پشت سرش یک قیدی طبق موازین اسالمی زده

این قیدها را زده اند. ولی   مالكیت اینها در محدودة قوانین اسالم تا آن جایی كه ضرر و زیان نداشته باشد،

زنند؟ یک اصطالح را وقتی شما قید  اند. این را كی قید می پشت سر كلمه و اصطالح تعاون این را قید زده

كنم، این لفظ را در این شكل آن  یاورید بگویید در این معنای خاص استعمال میزنید كه بخواهید قرینه ب می

شناسم. من مورد غرضم شكل دیگرش  گیرم، در شكل دیگرش در این عبارت به رسمیت نمی به كار می

 شود. نیست؛ این معنایش می

، حاال اگر انشاء اهلل تعالی آن چه را كه تا اینجا عرض شد، تعاونیهای شرقی و غربی و آن چه كه در جریان بود

یک وقت دیگری پیش آمد و فرصتی شد انشاء اهلل تعالی در اصل این كه روابط اقتصاد اسالم چگونه حیات 

كند، انشاء اهلل در یک جلسة دیگری كه فرصت بیشتری هم داشته باشید خدمت  اقتصادی بشر را تنظیم می

 كنیم. شما عرض می

ای كه هست به آن نگاه كنید؛  خواهم عرض كنم، مطالب را به همان نحوه میای را كه در آخر صحبت  نكته

یعنی چه؟ یعنی : حكومت اسالم معزز است، نباید این حرفها موجب این بشود كه وضع حكومت در نظر شما 

ضعیف شود، دفاع از آن در نظر شما ضعیف شود و موجب تفرقه شود. و باز توجه به حكومت و توجه به 
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كنید  از مذاكرة پیرامون قوانین و اهتمام بر اینكه طرفداری كه می  ید موجب غفلت از احكام شود،وحدت نبا

خواهید كنید بگویید  هر جایی كه هستید سر كالس یا سر مسئولیتی كه هستید، آنجا وقتی طرفداری می

م را اجراء كنند كما طرفداری برای اجراء احكام اسالم. بگویید خیر دولت منوط به این است كه احكام اسال

كما اینكه واقع مطلب هم همین است و در عین حال همة امور را در رابطه با خداوند متعال به آن  ،هو الواقع

زنم اگر اصل حرف زدن به شما در نظرم چیزی  حساب سنگین و سبک كنید. من كه اینجا با شما حرف می

انشاء اهلل تعالی  ،در ارتباط با بندگی خدا مالحظه شود باشد این بد است، وای به حال من. اگر این حرف زدن

آیم، اگر به عنوان اینكه شما بدتان  شود. وقتی دیر اینجا می هم خدا توفیق دهد، این یک چیز دیگری می

ها باشد، خیلی بد است! چه كرّ و فرّ جزیی آن و چه كرّ و فرّ  آید در این عالم هستید و كرّ و فرّ و این حرف می

زنم، روی یک نكته بر  آن. خیلی اهل ارتباط با بندگی خدا هستند، آن خوب است. من اینجا شور می كلی

ای كه یک كلمه را محكمتر از كلمة دیگر یا سست بگویم،  آورم. شور زدن به اندازه كالم به این اندازه فشار می

 خدا داشته باشد خوب است. اگر این ارتباط به این عالم داشته باشد بد است، اگر ارتباط به بندگی

معیار و حجت را امام برای شما گفته است و قبال هم برای شما ثابت شده است. امام فرمودند چیست؟ فقه 

سنتی. فقه سنتی؛ یعنی چه؛ یعنی رساله. رسالة اعلم كیست كه باید از او تقلید كرد؟ وجود مبارك امام. 

 مطلب كه واضح است و روشن است.

دربارة یک وزیر و یا یک چیزی  ،صحبتی كردم ،زی بگویم كه مبادا دیروز طرفداری كردمحاال من یک چی

افتم، باید حتماً خالف بگویم یا درست  مطلق حرف زدم، حاال امروز چه كار كنم در روی دربایستی گیر می

ر را من دخیل طوری نباید باشد. این مرتبة ادنای آن است، مرتبة اعالی این هم كه جهات دیگ بگویم ؛ این

 كنم و خالف كنم.  كنم و بفهمم كه دارم چه كار می

آید.  شود، خیلی آدم می قبل از ما و شما در دنیا خیلی آدم بوده است، بعد از ما و شما هم دنیا فوری آخر نمی

 كنند ولی مالك این مطلب آیند كسانی كه آبروپایی می ها هم می بعدی ،كردند آنها هم خیلی آبروپایی می
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جزء آبرویی كه عند اهلل و رسوله كه همان آبروی عند الرسول هم عند اهلل است، همان ابروی عند اهلل است، 

 دیگر بقیة چیزها نیست. چیز كوچک ما را پر نكند و از چیز بزرگ باز بمانیم.

كته را هم ما را در كمک در اعالی كلمة حق موفق بدارد. این ن امیدواریم انشاء اهلل الرحمن خداوند همه

گوییم حتماً حاال این طرحی كه فرضاً جامعه بر اساس فقه درست كرده  خدمت شما عرض كنم كه ما نمی

گوییم آن چیزی كه مربوط به عناوین اولیه نیست با حفظ موقت بودن و  اآلن اجرا شود یا طرح دیگر، ما می

عهدة آنهاست. نحوة نظام سازی با حفظ عنوان ثانوی بودن طرح شود. آن كسانی كه مسؤول هستند به 

شود و  اگر اآلن نمی ،شود نظام سازی كه برای یک مطلب درست می  مجموعه درست كردن یک حسابی دارد،

مقدور نیست كه بر اساس احكام رساله باشد این به صورت عنوان ثانوی و به عنوان اضطرار كه این هم حكم 

اند: دو سوم مجلس و آن خصوصیات، با همان  ی كه امام فرمودهرساله است. اگر احراز شد اضطرار با آن شرائط

 گذارند. گذارند، دیگر مطلق نمی قید می

امیدواریم انشاء اهلل تعالی خداوند كلمة باطل را در سراسر جهان را متزلزل بفرماید، ریشه كن بفرماید، نظامی 

د، همة ما را در خدمت اولیاء خودش را كه بر اساس احكام خود هست آن را در سراسر جهان مستقر بفرمای

دار  قرار دهد، ما را از یاوران امام امت قرار دهد، ما را در سبیل طاعت الهی والیت ما را همیشه خودش عهده

باشد، خدا هیچ گاه والیت ما را به ابلیس و نفس اماره نسپارد، انشاء اهلل لشكر اسالم پیروز و لشكر صدام به 

چه شكل شرقی  ،انشاء اهلل كفر جهانی را در شكلهای مختلف چه شكل غربی آن زودی مخذول بشود، خدا

 چه اختالطی ریشه كن بفرماید. ،آن

 «والسالم علیكم ورحمه اهلل وبركاته»

 

 62/  6/  4تاریخ جلسه: 

 ها موضوع جلسه: بحث تعاونی

 1399ـ  1965ـ  1167كد نوار: 

 پیاده كننده: سید مهدی ناطقی
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 96/  4/  6تاریخ تایپ: 

 تطبیق شود شاید مربوط به هم باشند. 11392ـ  1966ـ  1167این جلسه با نوار شماره 

 حجت االسالم والمسلمین حسینی:

 « بسم اهلل الرحمن الرحیم»

شب بود در خدمت برادران هستیم كه اگر رو نوشته باشد یا شفاهی  ابتدائاً سؤاالتی كه راجع به بحث پری

تر باشد. بعد هم یک توضیح مختصری در تعاونی در اسالم را،  نوشته باشد شاید منظمباشد، ]البته[ اگر رو

 شویم.  كنیم و مرخص می رابطه آن را با تعمیم خیلی مختصر عرض می

در مقایسة اساسی اسالمی با  ،های غربی وجود دارد سؤالی كه شده این است كه این چهار ركنی كه در تعاونی

ر تحریر الوسیله هست بیان فرمایید كه آیا این ـ چون بعضی از این اصول به اسم اصول اساسی اسالمی كه د

كنیم تعاون در اسالم همان قانون  شود. عرض می اینكه اسالم با آنها مخالفتی ندارد در گوشه و كنار بیان می

كنید كه  میجایی كه شما اجیر و اجرت را مالحظه  كند بین آن شركت است؛ یعنی نظام سهم بَری، فرق می

ای كه برای یک مدرسه هست، اجیر هستم كه میز و نیمكت چوبی،  اگر من اجیر باشم در تولید یک وسیله

تواند دو  نجّار هستم، برای این مدرسه درست كنم، فرضاً در روز هم به طور متوسط یک نجار با وردستخود می

دهم، یک وقتی  ت هم در روز تحویل میتا میز تحویل دهد، یک وقتی من اجیر هستم، دو تا میز و نیمك

سهیم هستم؛ یعنی شریک هستم، اگر راندمان كار و بازدهی كار را باال بردم خودم هم در نفع آن شركت 

شود، ولی در قبل آن وقتی اجیر هستم، حاال خیلی هم سعی كنم میزش بهتر شود،  دارم، این سهم بَری می

ر تولید كنم، در مرقوبیت آن یا در كمیّت آن بیشتر كار كنم، فرضاً نیمكت آن از حد معمول بهتر شود یا بیشت

روزی دویست تومان، سیصد تومان، هر چه حاال نرخ آن هست، من به آن حساب اجیر شدم، این خیلی فرق 

بری در اسالم در صورتی كه مساقات، مضاربه، شركت، همگی جزء  های سهم كند و كلیة سیستم پیدا می

ها واضح هم هست، اول اینكه اسالم شركت را عقد  شود و اختالف اینها با تعاونی وب میبخش تعاونی محس

 داند، این نكتة حساسی است. جایز می
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عقد جایز؛ یعنی چه؟ عقد؛ یعنی قرارداد، جایز؛ یعنی جایزُ الوفاء، من با پنج نفر از شما برادران در تولید یک 

ا میز و نیمكت مدرسه درست كنیم، با هم قرارداد جنس شریک شدم، فرض كنید كیف درست كنیم، ی

حتماً من  ،بستیم كه تا پنج سال با همدیگر شركت كنیم، اگر صد تا قسم هم روی این بخورند محكم بگویند

ـ اگر قسم نخوردم كه هیچ كفاره ندارد و حرام هم نكردم، هر چه هم قول دهم كه ما تا پنج سال با هم 

از  ،ای خریدیم و هر چه ای خریدیم و اره بزاری خریدیم و چوبی خریدیم و تختههستیم، بعد از دو هفته ا

لحظة بعد از قرارداد تا رأس پنج سال، یک نفر دیگر با من صحبت كرد كه شركت در فالن قسمت بهتر 

كه وفای به « شود، این وفای به عهد، آن بخش آ هست، تعهد من از نظر اسالمی از تعهدهای جایز شمرده می

بخشی نیست كه  ،؛ یعنی خود خداوند تعالی معین كرده باشد كه این بخش آن واجب هست، كه خود شارع

 به آن عادی سلوك شود كرد. 

طوری نیست، این خیلی در  پس این نكته كه ما تصور كنیم هر چه امضا شد وفای به آن واجب هست، نه! این

قراردادها جایز  ،كنم؛ در هیچ كدام از اقتصادهادهد، اولین فرق را خدمت شما عرض  اقتصاد تغییر می

شود؛ یعنی شما در اقتصاد آزاد دورة اسمیت بروید، آنجا تا قبل از امضای قرارداد، قرارداد به  محسوب نمی

حسب ظاهر نظام آنها آزاد است و اال در باطن آن خیر، محدودیّت هایی كه در لزوم قراردادهای دیگر ایجاب 

كند، حاال به فرض كه من تا قبل از امضای قراردادم در  كند، مجبور می راهی را ملزم میكند برای شما  می

دستگاه اسمیت آزاد باشم، همین كه امضا كردم مجبورم كه به آن وفا كنم، اگر عمل نكردم من را دادگاه 

همین را ادامه  كردم كه با چند نفر از آقایان شریک شویم، برند، همان مثالی را كه من داشتم عرض می می

در دستگاه نظام اسالمی و غیر اسالمی بنا شد تا پنج سال ما میز و نیمكت با هم بسازیم، من سر  ،دهیم می

ای خریدم، رنده برقی و دستی و چه و الی آخر، ابزار الزم كه برای درست كردن این میز و  یک ماه شد تخته

نیستم! حق من را بدهید، اول كار اوقات شما تلخ گویم كه من  خواستیم، صبح من آمدم می ها می نیمكت

های غربی یا هر جا باشد، بال فاصله  كند، اگر در دستگاه آدام اسمیت یا دستگاه شود و رجوع به دادگاه می می

امضایی كه كردید باید به آن عمل كنید، پنج روز هم آنجا سر كار نرفتی، در  ،گویند كنند می شما را ملزم می
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آنجا كار كنی، روزی هشت ساعت كار كنی، یا هر چه بوده!   ن بوده كه روزی دو ساعت هم شخصاًقرارداد ای

گویند خسارت زدیید و خسارت را باید پرداخت كنید، بیاید زندان بروید، ما خسارت را پرداخت كردیم و  می

ردانند، زمانی را هم كه گ آنجا رفتیم، درست كار نكردیم، پس مالی را كه برای شركت آورده كه به او برنمی

گویند بیا مشغول كار باش، اگر كارش را خوب انجام نداد، ناظر شركت  معاهده كرده كه آنجا كار كند، می

طوری بوده، در این یک ماهه دوم  گوید راندمان كار شما در یک ماهة اول این كند، دادگاه می گزارش می

 د خسارت بدهید.زنید بای طوری است، داریید ضرر به شركت می این

پس تا مدت تمام شدن قرارداد در دستگاه نظام غربی و شرقی؛ یعنی غیر اسالمی من به وفا ملزم هستم، در 

خواهم در شركت  گویم كه نمی كنیم، چرا؟ چون من می رویم به قاضی شكایت می دستگاه اسالمی هر دو می

خورد، وقتی كه به دستگاه قضایی اسالم رجوع  میگوید كه دارد به شركت ضرر  باشم مالم را بدهید، او هم می

شود دست به اموال شركت زد،  گوید كه بدون اذن این آقایی كه از شركت بیرون آمده نمی كنیم، قاضی می

تواند بگیرد، برای جدا شدن از شركت آزاد است، با  خواهد بیرون برود نمی كسی هم جلوی این آقا را كه می

كند؟ دیگر نه فقط من به بودن در شركت مقیّد نشدم،  چه می« شركت آزاد استبرای جدا شدن از »كلمة 

گویند آقا سهم خودتان را به ما  گردند می بلكه قدرت متوقف كردن شركت را هم به من داده، شركا برمی

ا گیرد نه به قیمتش؛ یعنی من بین این چیزهایی كه اینج گویم نه! شركت تعلّق به عین می بفروشید، من می

رود، این را حق ندارند  هستند، اگر یک چیزی كه مثل این لیوان آب است اگر بشكنند، مالیّت آن از بین می

اش را  شود باز كرد و قطعة یدكی بشكنند، باید قیمت گرفت و سهم داد، اگر مثل این بلندگو است كه می

گویند آقا  و باز كنید بفروشید، می خواهم این قطعات را به نسبت قیمت بگیرید خرند مالیت دارد، من می می

ها را از من  گویم عدل شركت یک چنین چیزی است، در اوراقی قیمت این یدكی شود، می كارمان متوقف می

خرند، نرخ قطعات یدكی كمیت پولش در آنجایی كه  خرند تا سهم اولی، از شما هم بیشتر می بیشتر می

 آید.  گیریم بیشتر در می می
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ركت شد؛ عقد جایز، قرارداد جایز الوفاء، الزمة مطلب این است كه دستگاه قضا بر علیه ثبات و پس بنابراین ش

های بزرگی  كند، آزاد قرار داده نه اینكه آزاد، این چه خاصیتی دارد؟ هیچ گاه شركت بقاء شركت دارد كار می

آید،  آی. بی. ام، به وجود نمی كه صدها هزار نفر بتوانند در آن شریک باشند، مثل این شركت ژنرال موتورز،

گویید به وجود نمی آید، به وجود آمد، تمركز  طوری به وجود بیاید چه ضرری دارد كه شما می حاال اگر این

دهد و به یک معنا والیت  گیری سایرین را تحت الشعاع قرار می شود و تصمیم شد، تمركز اختیارات می

هایی را كه اسالم برای  خواهیم شویم، آزادی  وارد بحث آن نمیشود كه حاال اقتصادی بر جامعه را موجب می

خواند. این را به عنوان علت جعل حكم،  افراد قرار داده متناسب با قوانینی است كه اسالم قرار داده، با هم می

طوری كه جهان هماهنگ است، احكام تشریعی هم  گویید ولی این را یقین داریم همان به هیچ وجه نمی

های آن ممكن است به ذهن ما برسد ولكن به دلیل  گ است ولو ما علت آن را ندانیم، بعضی از حكمتهماهن

كنیم، صرفاً تقریبی برای ذهن بود، با حفظ اینكه بال فاصله این تقریب  خود آن حكمت هیچ وقت تبعیت نمی

عقد جایز است،  ،گوید شركت یم ،گوید را هم زیر سؤال بردیم ما متعبّد به حكم باید باشیم، حكم این جور می

 شود و غیره طوری می معاطات بیع جایز است، بعد هم شرایط آن را چه وقت الزم می شود و چه

ای كه كالً با چهار اصلی كه در آنجا هست فرق دارد این است كه آنها عقد الزم  پس بنابراین قسمت اولیه

كنم  زند عرض می من چیزهایی كه بنیان مطلب را می داند، این یكی. دانند، اسالم شركت را عقد جایز می می

 كنم.  های جزیی را عرض نمی و بقیة فرق

رود، یک نفر هم داخل  فرق دیگری كه هست این است كه یک نفر از شركا كه بیرون بروند، شركت از بین می

ند، این هم كلّ بساط باید همة اعضا قرارداد را ولو به نحو جایز بپذیر  رود، مجدداً شود شركت از بین می

 برد. تعاونی غربی را از بین می

قرار دهید، و این « ما انزل اهلل»كنم اصالً شما حق ندارید شرایط عام، به غیر از  فرق سومی را كه عرض می

هایی نیست كه خداوند تبارك  چهار تا شرط، چهار تا شرط عام غیر شرعی است؛ یعنی چه؟ یعنی اینها شرط

اده باشد و گفته باشد كه الزمة قرار داد شركت این چهار شرط است ولو جایز باشد، الزمة قرار و تعالی قرار د
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همان عقد جایز آن هم شرایطی دارد، اینكه مال   داد شركت خداوند تبارك و تعالی یک شرایطی قرار داده،

انید بگذارید، قرار داد، تو منظور باشد، چه باشد و چه باشد و الی آخر، ]؟[ شرط عام برای جامعه شما نمی

گذار شرطی را  توانند این چهار تا شرط را با هم شرط بكنند، ولی شما به عنوان قانون طرفین خودشان می

بگذارید كه من و آقا اگر خواستیم یا با پنج نفر یا ده نفر دیگر شركت كنیم، ما ملزم باشیم، ما خودمان ملزم 

ید، چنین چیزی؛ یعنی ـ تشریع شرع، شارع، نحوة رابطه، نحوة ارتباط، باشیم كه این چهار تا شرط را قرار ده

ای را كه خداوند تبارك و تعالی كه فاعل تشریع هست، فاعل تعیین راه، تعیین نحوة ارتباط  نحوة رابطه

 فرماید.  هست، او معین می

ار شرط با دستگاه ظاهراً واضح هست كه این چه ،كنیم كه تا همین جا كه عرض كردم در مجموع عرض می

شود صحبت كرد كه مثالً سود در  های دیگر آن هم می خورد، در عین حال باز نسبت به قسمت اسالمی نمی

توانند بر اساس كار قرار  ها بر اساس كار قرار داده شده، در اسالم بر اساس قرارداد؛ یعنی طرفین می تعاونی

 گردد. را نگذارند به میزان سرمایه برمیتوانند بر اساس ]؟[ ولی اگر قرار داد  بدهند، می

تواند ابزار شركت را اجازه ندهد كه به فروش برسد، یا خود  آیا در صورت تأمین خروج یک عضو این فرد می

بفروشد و شركت را به صورت تعطیل در بیاورد، اگر چه برای مدت كوتاه و خسارت وارد به عهده هیچ كس 

شود؛ یعنی همین كه  گوید من در شركت نیستم شركت تعطیل می می نیست؟ اصالً بال فاصله ایشان كه

خورد نه به افراد؛ یعنی مال از  شود و ضرر هم به شركت می گوید من راضی نیستم تصرف كنید متوقف می می

افتد، شركت در نظر اسالم دیگر وجود ندارد و منحل شده، به صرف اینكه اراده كرد و گفت  مالیّت خود نمی

م، شركتی نیست و اموالی و صاحبان سهامی كه بگوییم، این شركت باقی است و حاال این شركت من نیست

متضرر شده، شركت به عنوان شخصیت حقوقی در اسالم نیست، بازگشت آن به چه چیز هست؟ شخصیت 

 های موجود، اموال موجود، این اشیاء موجود، حقیقی، شخصیت حقیقی؛ یعنی اعیان موجودی كه هست، عین

كاالهای موجودی كه هست و افرادی كه هستند، اآلن آن را تعطیلش كنند معنا ندارد كه بگویید قیمتش 
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آید، مگر قیمت اعتباری برای آن ساخته باشیم كه اصالً دستگاه اعتبارات اسالم قیمت اعتباری را  تر می پایین

 كند.  ایجاد نمی

یا اینكه در ابطال آن باید  ،تحلیل عقل موضوع شناس است ها به شكل شبكه از نظر معیار به آیا ابطال تعاونی

معیار را احكام قرار داد؛ یعنی اگر تحت عنوان شركت باشد كافی است كه با احكام باب شركت رساله سازگار 

های موجود اگر كسی قطع به ناسازگاری آن داشته  كند و در ثانی تعاونی نباشد یا تحلیل عقلی هم كفایت می

 شود؟ گیری در برابر آن چگونه است؟ خالصه حجیت شرعی آن از كجا تمام می عباشد، موض

تواند نه ایجاد كند و نه  تواند این را باطل كند یا نه؟ عقل چیزی را نمی یک قسمت هست كه آیا عقل می

از بین نبُرد، تواند بگوید این اختیاراتی را كه شرع قرار داده، این نحو شركت از بین بُرد یا  باطل كند، عقل می

تواند تشكیل دهد؛ یعنی موضوع  مزاحم جریان احكام الهی شد یا موجب جریان شد، عقل این قسمت را می

گذارد،  فرق در رساله می ،را، همان گونه كه دربارة احكام هم عقل حجیت دارد و بسیار هم تأثیر دارد و تأمل

ی كه عقل تشخیص دهد، تأمل در چی؟ تأمل در های هر چه دقت و تأمل باال برد، ولی نه تأمل در مصلحت

ها را كه به هم برخورد بدهید،  روابط كلمات، روابط آنها؛ یعنی صرف و نحو؟ نه، كلمات مفهوم دارند. مفهوم

كنم چون كیفیت دارد، مفهوم كلمه حد دارد،  نسبیت خاص آنها را به یک تعبیر، كه من تعبیر كه می

دو تا مفهوم از همدیگر قابل تمایز هست، همین كه گفتید قابل تمایز  خصوصیت دارد، خصلت دارد؛ یعنی

هست، معنای آن این است كه هر كدام آن مرز و حدّی دارد، اگر مبنا را مالحظه كنید در اینجا كه ارتكاز عام 

حظة آن و سنجش و تمیز آن بدون مال  تواند مالحظه شود، كه نمی شود، هر كدام آن كیفیتی از ارتكاز می می

بینید از این  كند می كیفیت و نسبیت آن واقع بشود. به هر حال؛ عقل در به دست آوردن حكم دقت می

خواهد اجرا كند،  دانم، وقتی می گیرد؟ نه اینكه چه چیز را من صالح می آثاری كه از وحی آمده چه فرمان می

 شود؟  یا مزاحم نمیشود  گوید این دستوراتی را كه فرمودند، این نحو اجرا مزاحم می می

تحلیل عقلی موضوع شناس، تحلیل مستقل نیست، تحلیل با معیار است، تحلیل آن در  ،پس بنابراین عقل

شود نه اینكه تحلیلی هست كه بر اساس نظر خودش باشد و با باب شركت  حكم و در اجرای احكام حل می
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آن  ،ای آن كافی بود، شكل شبكه ای كه كردم در شكل غیر شبكه هم سازگار نیست، چون همین اشاره

 كند.  های بیشتری را هم ایجاد می اشكاالت را دارد به عالوة اینكه محدودیت

گیری در  اش با احكام از نظر موضوعی قطع داشته باشد، موضع سؤال این است كه اگر كسی به ناسازگاری

گیری گاهی هست كه مخالفت  كنم، موضع برابرش چگونه است؟ این را به صورت عام خدمت شما عرض می

حق چنین كاری را ندارد؛ یعنی مسئلة  ،اندازد و این اگر قطع به غلط بودن هم باشد در مقام اجرا آدم راه می

سرپرستی نظام مسلمین به عهدة ولی فقیه است، و وقتی ولی فقیه اعالم تصدی فرمود، بر همه واجب است 

تواند  خودش می ،كند كه این مطلب غلط هست حظه میاطاعت كند، كسی كه شخصاً از نظر موضوعی مال

اش بگوید، بدون اینكه به پدرش هم  عمل نكند بدون اینكه به پسرش هم بگوید، بدون اینكه به خانواده

 ،بگوید، بدون اینكه به برادرش هم بگوید، نه اینكه بدون اینكه بگوید

 طرف دوم نوار

طور  ثة این مطالب صحیح است، حتی در جامعه هم نظر ایشان ایناگر امام اذن نفرموده بودند كه بیان مباح

آورند، مباحثة  است، در قضیة مجلس شورای اسالمی طرفین مطلب مخالف و موافق دارد، هر چیزی كه می

طلبگی را نه برخورد سیاسی كه این آن را متهم كند و بالعكس، این بگوید او مغرض است و او بگوید این 

هر دو را حفظ كنید و به اخالص هم احترام بگذارید، به خدمتگزار بودن یكدیگر احترام  مغرض است، اخالص

بگذارید، نهایت بگویید این مطلب این اشكال را دارد، به مطلب اشكال كنید نه به برادرتان، نه به خواهرتان، 

است خط او چنین  فرضاً حسینی شیرازی آدم مغرضی است یا آدمی ،خیلی فرق است بین اینكه شما بگویید

و چنان، یا بگویید كه این حرف باطل است، من كار ندارم كه این حرف مال كی هست؟ این حرف مال برادرم 

باشد، یا مال حسینی شیرازی باشد، یا مال استاد باشد یا مال شاگرد باشد، این حرف باطل است، معیار در 

نید تا حرف صحیح روشن شود، نه اینكه با هم دعوا بطالن هم ما انزل اهلل تبارك و تعالی، با حرف دعوا ك

بینید یک برادری خیلی پا قُرص و سفت ایستاده پای یک حرفی و  كنید تا تفرّق ایجاد شود، اگر یک جا می

شما آن حرف را دارید، برای شما روشن است كه این باطل واضح است، شما نگویید این برادر با غرض گوش 
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شان به  د كه ما هر چه سعی كردیم كه ایشان متوجه شوند به دلیل اینكه توجه ایدهد، برگردید بگویی نمی

یک سری از امور دیگر هست، یعنی ]؟[ امر اخیه كعلی ]؟[، نتوانستیم، ضعف داشتیم برای اینكه نظر ایشان 

ه ضعف با خود او نجنگیم؛ یعنی این را در رساندن مطلب ب ،را جلب به این مطلب كنیم و حرف را بجنگیم

طور است و  خودتان، یا به اشتغال شدید آن برادر برگردانید، نه اینكه بیایید بگویید كه این بعد از تو آن چه

حرف باطل وقتی بطالن آن ظاهر شود و كنار رود،  ،شكنید ها، حرف را بشكنید، حرف را كه می این حرف

 شود. تر هم می خورد و وحدت محكم وحدت به هم نمی

ن اظهار، نه فقط عالقه، وفاداری، كمک نسبت به مسئولین نظام جمهوری اسالمی به خاطر نظام بنابراین ضم

دهید، بحث سیاسی كه بخواهد افرادی را  اسالمی و اسالم، حرف را هم مقابل بحث فرهنگی و فكری قرار می

ار سیاسی برابر دستگاه گیری به عنوان بیان فرهنگی حتماً الزم باشد، اگر به عنوان یک ك طرد كند، اگر موضع

 سیاسی باشد خیلی بد. 

های تعاونی مصرف قید شده باشد كه قسمتی از سود را به  لطفاً بفرمایید اگر چنانچه در اساسنامه شركت

خریدار اختصاص دهد، از نظر قوانین اسالمی صحیح است یا خیر؟ به حسب آنچه كه به خاطر آن باقی مانده 

گویم به خاطر آن باقیمانده، چون بحث فقهی آن را حدود شش هفت ماه قبل  صحیح نیست؛ یعنی اینكه می

گفتند و تنظیمات دیگر آن را  از این بود كه در خدمت بزرگان درست شد، قسمت مسائل فقه آن را آقایان می

 آید و آن هم این است كه مقیّدم مسئله طوری به ذهنم می تا حد مختصری ما در خدمت آنها بودیم، من این

  اآلن آن حضوری را كه من بخواهم عرض كنم كه مسئله ،را تا وقتی كه حضور نداشته باشم كامالً عرض نكنم

دهم كه آدم را قبول نكرده  شود سؤال را پرسید. خیلی احتمال می آن این است یا آن. در خاتمه. ولی زود می

ه ممكن است زیادتر سود گیرم بیاید باشند.]؟[ اآلن هم عرض كردم در خاطرم نیست قطعاً ولكن من یک دفع

 یک دفعه كمتر.

های  ها را شرح دهید، مقایسة بین تعاونی تعاونی در اسالم چگونه است و طرح پیشنهادی در مورد تعاونی

های تعاونی عملكرد آنها شرعی  ها در قانون اساسی چیست؟ آیا شركت اسالمی، غربی، شرقی، منظور از تعاونی
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های سهل بر این كه در رساله هست و جزء شرایط عامّ  ه تعاونی اسالمی شد سیستمكنیم ك است؟ عرض می

و منحل شدن آن به رفتن یا اضافه شدن یک فرد و اینكه با سود در صورتی  ،شركت، جایز بودن شركت است

ن گردد، ای كه منوط به قرارداد است و اگر قرارداد هم نداشته باشند نسبت به سود مقدار سرمایه برمی

های غربی و شرقی زمین تا آسمان است،  اش با تعاونی چیزهایی را كه من اآلن در خاطرم هست، اما فاصله

شما اساساً همین كه گفتی قرارداد جایز هست، دیگر تمركز را نفی كردی و وقتی كه بگویید واجب است 

ب اختیارات مساوی است به تمركز را پذیرفتند، از نظر اقتصادی بخواهیم مالحظه كنیم یكی از آن با سل

پذیرید. یكی بقای اختیارات است، سلب و بقای اختیار در شرع به میزانی است  نسبتی كه شما تمركز را می

كه خود شرع قرار داده، نه به میزانی كه اضافه و كم آن را شما انجام دهید؛ یعنی اینكه چه قدر اختیار داشته 

دود اختیارات همان احكام شرع است، در قانون اساسی منظور از باشند، چه قدر اختیار از بین برود، ح

ها هم این قید زده شده.  و پشت سر كلمة تعاونی ،های اسالمی؛ یعنی قانون شركت است ها، تعاونی تعاونی

اند كه قوانین آن را با شرع منطبق كنند، تطبیق بدهند، نوعاً خیلی از جاها  های موجود هنوز نرسیده تعاونی

طوری كه من مطلع هستم، من ]؟[ شوراها یا شوراهای باالتر، یا  ها باز است خیلی از جاها این مجریدست 

مثالً خیلی از قوانین آن را خود هیئت دولت، شورای اقتصاد هم امضا نكردند این را به یک عدة دیگر بردند، 

ركز كامل معیّن باشد طوری نیست كه اآلن به صورت متم یک عدة دیگر هم به عدة دیگر؛ یعنی این

هایش كه ]؟[ یک مقدار آن بسیج اقتصادی و یک مقدار آن هم تازه خود اختیارات بسیج هم  نامه آیین

بالواسطه تعیین شده نه اینكه مستقیم است؛ یعنی چیزی نیست كه حاال بگویید زیر نظر شورای نگهبان رفته 

شود كه حتی در یک  موارد هم كه آدم متوجه می و امضا شده و جزء قوانین و مقررات كشور شده. بعضی از

 شرع هم یک جور قرار دادند، یک شرع دیگر یک جور دیگر قرار دادند.

ها و شرایط آن در اسالم و غیر اسالم است، لطفاً  رسد كه اختالف در شركت و ویژگی ظاهراً به نظر می

شود؟ اول اینكه مسائل شركت، مسائل  میها مطرح  بفرمایید چگونه به جای بحث در انواع شركت یا تعاونی

كنند، اعلم هم وجود مبارك حضرت امام است و  مبهمی نیست كه اختالف بگوییم، مردم تقلید اعلم را می
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های مختلف شركت، مضاربه،  آن را هم در قسمت  احكام شركت بحث رساله هم روشن، حتی ترجمه شده

شود گفت وسواس خاص فكری كه  هایی، تقریباً می با یک دقتمساقات، كلیة اینها از تحریر الوسیله آن هم 

دوازده  ،آن را یک بار دو نفر از آقایان كه ده  الزمة اهتمام هست نه بیشتر! قوانین رساله را بحث اقتصادی

سال بحث خارج دیدند از این تحلیل دیدند و گفتند و چند نفر از دوستان نوشتند، بعد اینها خواندند و آنها 

دادند و ]؟[ بعد هم جاهای از آن را كه در نوشتم اول مبهم گذاشته بودند نشستند با هم مباحثه گوش 

كردند؛ یعنی همان دو نفر كه ده دوازده سال درس خارج خواندند و مباحثه كردند سر اینكه این ابهام اینجا 

راستی هم دارند مرور  احتیاطی كه گفته شده و آنجا چی هست؟ بعد آن را نوشتند، فرستادند حاج آقای

شود آن كسانی كه بخواهند  كنند و قسمت آن را هم مرور كردند و به فرهنگستان دادند، بعد هم می می

های او را شهرستان به خدمت شما فرستادند، احكام خود رساله هم هست، رساله فارسی عملیه، احكام  جزوه

 شركت را دارد. 

شود؟ یک عنوان جامع  ها مطرح می اما اینكه چرا به نام تعاونی بنابراین اختالفی در احكام شركت نیست

های سهم  های مختلف كه جامع مضاربه و مساقات و شركت و همه اینها باشد، مثالً همین سیستم شركت

توانید قرار بدهید، یادمان نرود كه  هایی كه به اسالم مقید كرده باشید، این عنوان را می بری، یا تعاونی

گیرد، انفال و امور  هایی را كه دولت اسالمی می ر اسالم یک شكل دولتی دارد كه خوب مالیاتمالكیّت د

دیگری كه ملحقات آن خراج و مقاسمات و غیره ذلک هست، درآمدهایی كه دولت دارد، اموالی است كه 

والی آن مال كیست؟ مال دولت است، یک ام  دولتی است؛ یعنی مال عموم هست، ولی والیت و سرپرستی

هست كه والیت آن مال اشخاص هست، افراد هست، خصوصی هست، یک اموالی هست كه نه مال دولت 

آن تصمیم بگیرند، مشاء هست، این قسمت سوم   است و نه مال شخص است، بلكه مشتركاً باید درباره

 شود. مالكیت مشاء می

دولت است، مشاء آن مال یک  پس یا مالكیت، مالكیت شخص است، فرد است، و یا مشاء است و یا مال

ای كه بخواهیم آنجا بنویسیم، مثالً اگر در  شود كه بنا به شركت است و چون كلمه های سهم بری می سیستم
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نوشتند   نوشتند، باید می قانون اساسی هم خواسته بودند تعاونی ننویسند، قاعدتاً باید تمام عناوین فقهی را می

طور پشت سر همدیگر بنویسند، این  ها، و عناوین دیگر را همین ها، مضارعه تها، مساقا ها، مضاربه كلیة شركت

یک مقداری برای اینكه جامع مشترك آنها نوشته باشند تعاونی را نوشتند ولی قید اسالمی پشت سرش 

 هست، یادمان نرود. 

م دارد چیست؟ دو ای كه نماز در اسال انگیزه ،انگیزه و دلیل شركت در اسالم چیست؟ این سؤال خوبی است

دانیم چه  دیگر انگیزة خود خدا را نمی ،ركعت بودن نماز صبح چیست؟ وقتی ما گفتیم كه وحی و تعبّد

ی طاهرین هم نیست،  هست؟ چون این مال فقیه نیست، هیچ كدام از این احكام مال فقیه نیست، مال ائمه

هذا او بدله قل ما یكون لی ان ابدله من تلقاء و قال الذین ال یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر »حتی نبی اكرم، 

یک قرآن « ائت بقرآن غیر هذا»گویند كه این قرآن را  آنهایی كه رجاء مالقات رحمت ما را ندارند، می« نفسی

یا « قل ما یكون لی»دیگری بیاورد، او بدله یا بیا یک كم و زیادی در آن بنشینیم بكنیم مثل همین حاال. 

انی »های خود من را برداشت و ادراكات خود من نیست،  اینكه تلقی« تلقاء نفسی»منی  اینكه از طرف خود

، فرض از این نكته است كه اسالم، ما یک چیز قطع داریم كه این «اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم

ر احكام با مقتضیات آنچه كه خلق فرموده سازگار هست؛ یعنی عدل هماهنگی، صفت فعل الهی است، هم د

طوری نیست كه دنیا را خدا از این طرفی خلق كرده باشد و از این  خلقت كائنات و هم در تشریع؛ یعنی این

های آن را قرار داده باشد، فرضاً مشروب الكی برای انسان خوب باشد و آدم را در دنیا به خیر  طرفی هم حكم

هجت حضور نزدیک كند و این را ممنوع كرده و در آخرت هم به ملكات فاضله برساند و او را به قُرب الهی و ب

در دنیا و آخرت هم آدم را به دركات اسفل و بُعد از رحمت  ،باشد، به فرض محال آب خوردن هم مضر باشد

 شود. الهی برساند و آن را حالل كرده باشند چیزی نمی

ده بدون علت غایی كه روند هستی؛ یعنی وقتی ماده را ما گفتیم ممكن الوجود هست و خالق او را خلق كر

آن   كند، از این روند هم یک قطعه محال است! برای جهتی خلق كرده، آن جهت سیر این روند را مشخص می

توانیم بفهمیم، برای  دست ما هست كه دنیا باشد، اگر بعضی از مطالب آخرت را به ما بخواهند بگویند هم نمی
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رابطه با كلّ روند هست، این مسئلة قابل درك نیست این ما قابل ادراك نیست، حكم یعنی تعیین موضع، در 

توانیم بفهمیم اموری است كه یک نحو مناسباتی پیدا كند به عالمی  حرف تعارفی نیست، ما هر چه را كه می

كه در آن هستیم بتوانیم مطلب را بفهمیم، شما به یک طفل ـ مثالً ده روز از تولد او گذشته باشد ـ با او 

ای، یک  تواند بفهمد؟ به یک طفل دو ساله طور است، می گویید كه مثالً اسب سواری چهصحبت كنید ب

خواهیم زن بگیریم، از  تواند بفهمد یا مثالً كلماتی را فقط! بگویید كه ما برای تو می ای تازه حرف را می ساله

فهمد؟ ادراك او را  چه میخواهیم تو را شوهر دهیم!  فهمد؟ یا به دختر دو ساله بگویید می زن گرفتن چه می

ای از وجود متناسب با وضع  تواند داشته باشد، اسقاء؛ یعنی نوشیدن كالم، اسقاء كالم در هر مرتبه نمی

وجودی او هست، اگر بعضی از مطالب شاید برای ما در این دنیا گفته شود اصالً قالب تهی كنیم؛ یعنی اولش 

نند، ما سعة وجودی الزم را نداشته باشیم برای اینكه اصالً زنده كه نفهمیم اگر به زور بخواهند به ما بفهما

گویند فالن خبر فالنی را شكّه كرد،  بمانیم، تازه در همین امور مربوط به این عالم آن را بعضی از خبرها می

نه اینكه   تا آخر عمر او را مجنون كرد. با اینكه جزء اموری بوده كه در این عالم قدرت التفات به آن را داشت،

بالمرّه قدرت التفات نباشد، حاال شما دقت كنید ببینید كه مسیری را كه در راه، در جلو داریم مسیر عظیمی 

را بزرگان هم تحمّل ندارند، ما كه آخر كار این مسئلة رضوان اهلل تبارك « است، مسیری است كه یک مقدار آ

ادی را كه خداوند عنایت كرده، این چی هست؟ اصالً و تعالی، بهجت در همة ابعاد وجود و سجود در همة ابع

شنود كه حضرت جبراییل  توانیم از اینجا بفهمیم كه چی هست؟ آدم وقتی می بعضی از مفاهیم آنجا را ما نمی

شوم، در عین حال جزء ملک مقرب الهی  اگر نزدیكتر بیایم من هم محترق می« لو دنوت الحترق»فرماید  می

گوید دربارة مراتبی كه در عالم آخرت هست، حاال درست است ما  طوری می ایشان ایناست، جزء ]؟[ است، 

ای كه هست برخورد اینها  در آن مرتبه ممكن است بالمرّة نساسی با وجود ما نداشته باشد، ولی مراتب آینده

 طوری هست؟  با وجود ما چه

ر رابطه با هستی آن شیء است، اگر كنم كه تعیین موضع د عرض می ،كنم بندی می خالصة مطلب باز جمع

تعیین موضع هم در رابطه با مجموعة روند كه مشخص كنندة علت غایی  ،خواهد هستی آن علّت غایی می
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پیغمبر  ،تواند هیچ به دست بیاورد باشد و این مطلبی نیست كه نه فقط ما، فقیه علت حكم را نمی هست می

آن هم سر جای خودش هیچ،  ،ایی كه خداوند بیان فرموده باشدتواند علت حكم را بیان كند مگر آنج هم نمی

خواهم بگویم كه وجود عالم غیب و شهود  اصالً اگر بخواهند بیان هم كنند بنا باشد بیان كنند، من نمی

كند كه بیان نكنند؛ یعنی آزمایش، پرستش خدا، نه پرستش عمل، یک وقتی من دیدم این آب این  ایجاب می

شود حاال یک بحث  خورم برای خاصیت او هست، آزمایش نسبت به خود این می وقتی می خاصیت را دارد،

كنم نه فقط از نظر اینكه عالم غیب هست و نسبت به آن عالم  دیگری سر جای خودش دارد، من عرض می

یش كنند شود هم من را آزما فعالً ادراكات ما نباید آن مطلب اآلن به ما گفته شود تا آزمایش شود؛ یعنی نمی

طوری  طوری باید بنویسید! این فرمول را چه و هم به من بگویند كه معلم برو به او بگو كه این كلمه را چه

آید، با كمال  آید و با ترقّی اكتسابی جور در نمی باید بنویسید! این نه اینكه فقط با آزمایش جور در نمی

توانیم این مطلب را  اصالً در این رتبة از وجود نمیآید بلكه  اكتسابی و اختیار و سایر مفاهیم جور در نمی

درك كنیم آن گونه كه هست، وقتی هم آن را متنازل كنند آن نیست، اگر بخواهند مطلب را در سطح فهم 

ما تنازل دهند، حكمت این مطلب دیگر نیست، حكمت متنازل آن هست، در حالی كه به ما خود مطلب را 

ل آن را، بدل آن را نگفتند انجام بدهید، من باب مثال؛ برای اینكه این مطلب، گفتند انجام بدهید، نه متناز

اگر لباس  ،گویید مثالً اگر لباس طاهر برای نمازگزار الزم است، اگر نبود، اگر آب نبود، اگر چه نبود شما می

اینكه یک مقدار به كنید، باز مثال هم، مثال متناسب دقیق نیست، ولی برای  نبود، مرتبة بعدی آن را ذكر می

ذهن تقریب شده باشد، این مرتبة تنازلی را كه ما اگر بخواهیم علت یک حكم را تنازل آن را هم برای ما 

 بگویند، متنازل آن را هم ما بفهمیم، ربطی با علت خود آن عمل ندارد.

ها به  بودن كیفیت توان اختیار و قابل تبدیل ریزی چیست؟ آیا می علم برنامه ،ریزی اصول موضوعة برنامه

ریزی داشت یا نه؟ ببینید؛ قابل تبدیل شدن را به تبعیت از احكام  یكدیگر را از اصول موضوعه شدة علم برنامه

ای كه بر اساس هر  ریزی شود برنامه می ،شود، این قید را نزنید ریزی اسالمی می زنید، آن وقت برنامه قید می

گویند كه  گویند این مطلب است، نمی زند، یادمان نرود! نمی هواء میقید دیگری باشد، دنیا بر اساس ارضاع ا
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گویند همین مطلب  خواهیم، ولی قرض آنها از نقطه آبتیموم كه می ما بر اساس ارضاع اهواء تكنولوژی را می

گویند، هیچ وقت  همان را توانایی می ،است؛ یعنی هر طور كه حركت شهوات بیشتر باشد، لذت بیشتر باشد

نایی در خدمت و بندگی و قُرب الهی و در جهت قُرب الهی آن را نخواهند گفت، معنی رشد، تعادل و اینها توا

ای است، كه شما وقتی تعادل را  های ظریف بسیار گسترده هایی است كه سر جای خودش بحث یک بحث

گویید،  غیر متعادل می گویید، چه را سنجید با چه معیاری، چه را تعادل می طوری می خواهید بسنجید چه می

گویید؟ آنها وقتی تعریف از انسان منطقی در اقتصاد  گویید؟ عدم توانایی را به چه می توانایی را به چه می

گویند پیداست كه مستورة كار آنها چیست؟ انسان تنوع طلب است، سود جو است، چنین است، طماع  می

 است، كذا است؛ یعنی آنهایی را كه ما جزء.

«موالسال»  

 





 3لسه ج

 تعاونیها جلسه انس با حاج آقا بحث در مورد

54/53/1631 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

ممكن است كسی به ذهنش برسد كه این  ،حجت االسالم والمسلمین حسینی: مثال آن این است كه      

ها را دارد. بنده  این صفت ،انسان قبل از پرورش، قبل از دین هم سودجو هست، یعنی قبل از پرورش الهی

جهت اقتصاد شما این است كه این  ،كنید؛ یعنی انسان منطقی و نُرمال را تعریف میكنم شما دارید  عرض می

صفت را تشدید كند، امّا جهت اقتصادتان این نیست كه این صفت را تبدیل كند، همچنین جهت تبلیغات 

رستی شما این نیست كه تنّوع طلبی را از بین ببرد و جای آن ایثار را بیاورد، جهتش این نیست كه مصرف پ

ی حركت  را بر اساس تمركز از بین ببرد، بلكه جهتش این است كه آن را ایجاد كند، اصالً حركت و انگیزه

ها به یكدیگر تابع جریان احكام الهی است و  قابل تبدیل شدن كیفیت ،دانید. بنابراین صحیح را شما این می

 ،اگر این قید را بردارید .زنیم را به آن می است، قید احكام الهی« ریزی اسالمی ی برنامه اصول موضوعه»این 

چون بدون قید محال است كه باشد، اگر قید اهوا به آن بزنید، در  ،مجبورید قید دیگری جایگزین آن كنید

 شود، از مكاتیب مختلف هم محال است تقوا پیدا شود. های مختلف برای مكاتیب مختلف می شكل

آیا این مخالفت با اصالت سرمایه  ،به نسبت سرمایه تقسیم نشودهای غربی اگر سود  س( در اصول تعاونی

های شرقی هم بالعكس باید سود به نسبت كار تقسیم شود و االّ مخالفت با  نیست؟ همچنان كه در تعاونی

ی علمیه كه از طرف  های اسالمی توسط علمای حوزه تان اصول تعاونی اصالت كار است، در فرمایشات قبلی

آیا این مسائل نباید به امام گفته شود تا ایشان اعمال والیت  ،نوشته شده است، اشاره كردید دولت بررسی و

 كنند؟
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ج( این مطلب به عرض امام رسیده، اینطور نیست كه نرسیده باشد. قرار دادن این نمایندگان توسط امام هم 

خدمت  ،رود و بعد از تصویب مجلس تر بگذرد و االّ زمانی كه قانونی به مجلس می برای این بود كه كار آسان

امام بر   و سعی ،گیرند رود و شورای نگهبان جلوی یک چیزی كه خالف شرع باشد را می شورای نگهبان می

اعمال والیت نفرمایند، چرا ایشان این سعی را  ،این است كه حتّی المقدور اضافه بر مطالب قانون اساسی

ام قانون اساسی و تنظیمات آن حفظ شود، و گرنه ایشان اختیار دارند؟ برای اینكه حتّی المقدور خود نظ

شرعی دارند كه هر یک از بندهای قانون اساسی را تغییر دهند، یعنی به تنفیض ایشان است كه قانون 

ی حدود،  ی حكومت است، این تنظیمات برای اقامه محترم است. قانون اساسی تنظیمات اداره ،اساسی

مین الهی است، كه رسمیّت آن منوط به نظر مبارك امام است. هر چند در مقام تحقق دستورات و فرا ،قوانین

و جریان آراء عمومی ممكن است، خواست مردم اثر داشته باشد، ولی در مقام مشروعیّت به تنفیض ولیّ فقیه 

اجرا  ی اسالمی خودشان را منوط است و طبیعتاً وقتی قانونی برای شورای نگهبان بیاید، آنها وظیفه

های غربی سود را به نسبت سرمایه نگذاشتند، و به همین خاطر با اصالت سرمایه  فرمایند. اینكه تعاونی می

شود و وجودش فقط تبلیغ سیاسی را یدك  ای است كه در آن دستگاه منزوی می خواند و لذا مهره نمی

 ی اطمینان است، همان طور كه قبالً هم عرض كردم. كشد و مهره می

های شرقی هم باید بر اساس اصالت كار باشد، البته این را هم خدمت شما عرض كنم كه این  اونیدر تع

خواند و  سازد، یعنی مبنای آنها با عینیت كارشان نمی كنند با اظهارات كار هم نمی نظاماتی هم كه درست می

لزوم كار اجتماعی و توزیع خواند بحث مفصلی دارد. ضرورت وجود مُزد، تمركز در شوروی و  كه چرا نمی این

دهند در اینكه باید به خدمت حضرت آیت اهلل منتظری شرفیاب شویم  شود؟ تذكر می كار چگونه شناخته می

 دهم. و وقت تمام است، من حداكثر به دو سؤال دیگر جواب می

شرایط فعلی  عقد الزم است یا جایز؟ با شرایطش الزم است. آیا اعمال شركت و شرایط شركت در ،آیا اجاره

ی قوانین قبلی را تا  كنند؟ دستگاه قضایی كلیه انقالب ممكن است یا نه؟ و دستگاه قضایی چگونه عمل می

مگر اینكه دادگاه های انقالب  ،كند دنبال می ،وقتی كه قوانین دوّمش تهیه نشود و از شورای انقالب نگذرد



 ····························································································  113 

كنند ولی این وحدت رویه در همان حال هم الزم  هرچند آنها هم روی قوانین و ضوابط شرع عمل می ،باشند

است و باید زودتر قوانین آن تصویب شود. به هر حال اینگونه نیست كه دستگاه قضایی، یک كار دیگری جز 

همان كاری كه هماهنگ با پیاده شدن احكام برای كلّ انقالب است، انجام دهد. اما سؤال این است كه اعمال 

چگونه است؟ جواب این سؤال بستگی به این دارد كه از چه زاویه و دیدی و با  شرایط شركت در وضع فعلی

ای را  كدام معیار بخواهید موضوع شناسی كنید. ممكن است یک موضوع شناس كه شرقی باشد، صرفاً شبكه

بگوید و یک موضوع شناس هم غربی باشد و بگوید حتماً باید الزم باشد و یک موضوع شناس دیگر كه 

بگوید تدریجاً باید به طرف اسالم برود. از حاال به بعد یک كاری نكنیم كه  ،ات اسالم را اصل بدانداختیار

دورتر شویم، یعنی این عنوان ثانوی یک عنوان ثانوی دیگری الزم داشته باشد، آن عنوان ثانویه دوم هم 

گفت قوانین اسالم،  ده بود و میعنوان دیگری الزم داشته باشد. چون اوّل پیروزی انقالب شایگان از خارج آم

یعنی فریاد اهلل اكبر مردم بعد از فرمایشات  ،الحمدهلل او را بیرون كردند ،نه خوب است و نه پیاده شدنی است

ی دیگر همان حرف را نزنیم، یک وقتی است  مبارك امام، او و دوستانش را فرار داد. ولی ما هم به یک نحوه

گذاریم، بعد در هر قسمتی از  گیری را هم بر اجرا نمی ذاریم، امّا گاهی جهتگ كه جهت گیری را بر اجرا می

گویید، آن یكی قابل اجرا نیست، این هم قابل اجرا نیست، نهایتش این  می ،گذارید مجموعه هم كه دست می

ورتی كه می شود كه احكام اسالم قابل اجرا نیست و باید به عنوان ثانوی فعالً دست از اسالم برداشت. در ص

موضوع عنوان ثانوی چنین چیزی نیست دیگر چه خاصه كه از این هم بدتر شود. به فرمایش مبارك امام، 

گوید اسالمی نیست.  شورای نگهبان نمی گوید كه به فتوای من و به فتوای دیگری درست نیست، بلكه می

نگهبان رد كند، هرچند مردم هم گفتند باید مثالً سالی یكی یا دو مورد پیش بیاید كه شورای  بعد هم می

 شوند.  معطل می

شوم. امیدوارم كه ان شاء اهلل تعالی شما خواهران و برادران معظّم، در هر حدّ ممكن  من دیگر زیاد مزاحم نمی

خدا موفق بدارد در خدمت كردن به جریان احكام در هر جا كه هستید و به بركت دعای شما و سایر برادران 

م بحول اهلل و قوته موفق شویم. از شما خواهران و برادران معظّم هم انتظاری كه داریم این ما ه ،و خواهران
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ترین سنگرش كه سنگر دفاع مقابل شبهات است، كمک كنید. ان شاء اهلل تعالی  است كه به اسالم در صعب

. دشمن یقین دارد كه اگر ی كفایت بر این امر قیام شود ی ما را خدا موفّق بر این مطلب بدارد و به اندازه همه

شود و  ها هم مختلف می بدن ،شود و یقین دارد كه اگر مغزها مختلف شد ها لرزان می مغزها مردّد شود، دست

ایی جز هماهنگی بر  ها ترسان است، چون هیچ هماهنگی ها و دست به همین خاطر است كه از هماهنگی مغز

های  ها و غیر از اینها در فرق دیگر زیاد آمده، چه در دین اساس اسالم دوام ندارد، در دنیا نظیر كمونیست

ماند، وحدت بر  اند، آنچه كه باقی می های ساختگی و چه در امور دیگر، آمده و رفته ساختگی و چه در مكتب

شود، چون اساس  دوباره درست می ،ی اهواء سست شود اساس اسالم است كه اگر چند روزی هم به وسیله

 ،یمان ماهنگ با فطرت و جهان است. امیدوارم به عزّت محمّد و آل محمّد در انجام وظیفهآن، سازگار و ه

و در این راه سعی و تالش كنیم.  ،یعنی در دفع شبهات از ساحت منزه اسالم، ان شاء اهلل تعالی موفق باشیم

ن را بزرگترین خیر امیدوارم هر كسی از مسلمین در هر جای عالم كه هست، موفّق خدمت به اسالم شود و ای

هم كسانی كه در مرز در  ،شاء اهلل و رحمان برای خودش بداند كه در واقع بزرگترین خیر هم است. و ان

ی نظامی با كفّار هستند و هم آنهایی كه در داخل مشغول كارهای سازندگی هستند و هم آنهایی كه  مقابله

محكم باشند و ان شاء اهلل خدا  ،را دارند (ص) سول اهللی فكری مقابل كفّار هستند و آرزوی تأیید ر در مقابله

 شان را شكست خورده و سست و زبون قرار دهد. كفّار را هم متزلزل و پراكنده و تمام نیروی

ی باطل را ریشه كن كند و مهلّتی  برتری دهد و كلمه ،ی حق را بر سراسر جهان امیدوارم خدای متعال كلمه

ای كه به نبی اكرم صلی اهلل علیه و آله عنایت فرموده  دتر اخذ و سلب كند و وعدهكه به ابلیس داده هر چه زو

هر چه زودتر به آن وفا بفرماید. امام امّت را همیشه تحت الطاف خاص خودش قرار دهد به نحوی كه هیچ 

ی  را به وسیلهمگر اینكه برای ایشان از قبل حلّ این مشكالت  ،هیچ اندوه و ناراحتی به قلب ایشان نرسد ،گاه

نوری از ایمان همیشه مقرّر فرموده باشد. ما را جزء یاران ایشان قرار دهد و والیت ما را به خود ما و به ابلیس 

 نسپارد و والیت ما را همیشه خودش به دست بگیرد.

«والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته»  



 7لسه ج

 تعاونیها جلسه انس با حاج آقا بحث در مورد

51/53/1631 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 «بسم اللّه الرحمن الرحیم...بار الها...»      

حجت االسالم والمسلمین حسینی: ابتدا من به اذن برادرها یک تذكرات جزیی عرض كنم و بعد هم از حضور 

 شما استفاده كنیم.

فرمایید، تأییداتی واقع  در مجمع ششمی كه در خدمت شما بودیم، از خود كاری را كه سعی برای آن كار می

 شد.

 ه لسان مختلف، باید بین تأیید از راه و تأیید از خودمان جدا كنیم، این امر مهمی است.و ب

 كنیم نباید خیر را به خودمان منسوب بدانیم. كار خوب هم كه می

خیر منسوب به خداوند تبارك و تعالی است، منسوب به ما نیست! به همین دلیل ما اشخاص دیگر را نباید 

 ها كار خوبی نباشد، كیف به اینكه كار خوبی باشد.كوچک شماریم ولو كار آن

نویسد ما هم یقین  نویسد و مطلب خالف می ای می ای در روزنامه ؛یعنی اگر ما هستیم و یک نفر كه مقاله

داریم كه این حرف او باطل است نشر باطل هم در جامعه مفسد است، هم بد است و هم فساد و هم مفسد 

 است.

توانم بگویم این قول قول بدی است  قول بد قولی است، وقتی حجت برایم تمام باشد میتوانم بگویم این  می

ی این هم بد است و من بهتر از او هستم. نفس سعی دارد كه این مطلب را تمام كند، نفس  ولی نویسنده

عروف خواهد بگوید كه تو كذا هستی و بقول م خواهد بگوید كه خداوند بر تو منت گذاشت پله اول می می

ات پنجه پلنگ است. اگر قدرتت را در عالم  گفت سرت سر شیر است و پایت پای گوزن است و پنجه می
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در عالم ملكوت مال اعلی هم بخواهیم مثال بزنیم  ،های را باید مثال بزنیم حیوانات بخواهم مثال بزنیم نمونه

گوید به  ید كه خیر منسوب به خدا است، میباید آنجا هم مثال باال بزنیم بعد یک بار با نفس در انداختید گفت

وضعت تو خوب است، وضع فالنی بد « الحمد هلل رب العالمین»هر حال خدا به تو خیر عنایت كرده است و 

است، سؤال دوم این است كه؛ یعنی چه؟ چرا وضع فالنی خوب است، آن مطلب مطلب خوبی است و آن 

ه ربطی به او دارد؟ روی آن تا آخرین لحظه نوشته او در مطلب مطلب بدی است چه ربطی به من دارد و چ

 آن مطلب باشدو من هم حامی در مطلب صحیح باشم؟ 

 این بر طرف شدن حزن از قلب كه هر كسی هم باید به قلب خودش رجوع كند، و احساس اطمینان كند.

اكرم نازل شد، ایشان گریان ی شریف وقتی كه به نبی  این آیه« فال یأمن من مكر اهلل اال القوم الخاسرون»

شده بودند، بعد جناب جبرئیل آمد او هم محزون و مضطرب بود كه اگر به حسب نقلی كه به این آقایان 

شود مگر  شود از خداوند تبارك و تعالی خطاب رسید، معنای آیه این است كه كسی مطمئن نمی منسوب می

 اینكه حتماً اهل خسران و اهل زیان باشد.

ترسیم  حسب نقلی كه است خطاب شد كه مگر من برای شما امنیت ندادم! عرض كردند كه می آن وقت به

شود مگر اینكه از  كسی از آزمایش خدا مطمئن نمی« فال یأمن من مكر اهلل»همین هم از راه امتحان باشد، 

كه من فالن شود به این آیا می ،شود مطمئن شد؟ جز به تفضل خود خدا اهل خسران باشد، به چه چیزی می

آید حاال دیگر خداوند هم ما را تا فالن رتبه آورده، بلكه خوف از  عمل را كردم یا فالن كار را كه از دستم برمی

این كه حجت در این رتبه طوری بر ما تمام است كه بر غیر ما تمام نیست؛ یعنی آن آقایی كه مقاله 

آمرزد قبل  بارك و تعالی هفتاد گناه را از جاهل مینویسد این حجت برایش تمام نشده است، ]؟[ خداوند ت می

تواند كه بگوید من دنبال  داند، جهل خوب نیست، كسی نمی از اینكه یک گناه را از عالم بیامرزد، جاهل نمی

فهمی بر یک مطلب عالم نیستی، وظیفه است كه دنبال آن مطلب بروی، علم  قدر كه می روم همین علم نمی

شود و كافی است ولی یک نفر است كه اصالً به  علم به مقدماتش هم كه حاصل میبه جهل كه حاصل شد 

گیریم كه شما یک مطلب را در اینجا كم  این مقدمات مطلب توجه هم ندارد، غافل محض است، ما فرض می
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شد، شود پس كار كرد و مطلب را بدست آورد برایتان حاصل شده با دیدید یا اصالً ندیدید، احتمال این كه می

مجرد احتمال آن، و كسی كه برخورد نكرده این احتمال برایش حاصل نشده است طبیعی است كه تكلیفی را 

كیف به اینكه مطلبی را  ،كه شما دارید غیر از تكلیف آن كسی است كه این احتمال برایش حاصل نشده باشد

به التقات و اینها شدند راه آنها  هم صحیح بداند، مبادا در قلب دوستان در عین حالی كه كسانی كه مبتالی

راه بدی است در قلب شما علوی نسبت به شخص آنها حاصل شود و خودتان را باالتر از آن بدانید چه رسد به 

كند كه ما از فقهاء هم باالتر  آید وسوسه می این كه نفس همه كار در ایجاد شبهه و وسووسه از دستش بر می

كنم خود برهان مطلب اینطور قائل  من به نفس خودم عرض می ،برهان هستیم در حالی كه بی انصاف خود

شده است و اینطورروشن شده است كه شما تابع فقهاء هستید؛ یعنی تابع این هستید كه از متغیر فتوا و 

ما به  بنابراین علو منزلت فتوا نسبت به كارتان واضح است نسبت به كار من از این باالتر واضح است، كدام

شاء اهلل تعالی مستخدم جریان  درست است ما ان ،دارتر مان فاصله تر هستیم و كدام ت معصوم نزدیکكلما

 احكام بر زمین هستیم بیاری خدا و خدا خالص و موفق انشاء اهلل قرار دهد.

این آالم نفس را یادمان نرود، مواظبش باشیم، كوچک نگیریم، خطور به بال بخاطر رسیدن اولین قدمی است 

شود،  های بعدی آن مشكل می شود، خلجان در نفس اولین قدم است، و قدم در یک مطلب شروع می كه

شود باید به تقوی، به پناه خواستن از خدا، به پناه خواستن از  ها در نفس پیدا می همان اول كه این وسوسه

هستیم كار را  ی خطرناكی مشغول خدمت شان كه ما در لبه معصومین متذكر شویم، و عرض كنیم خدمت

ام است و  توانیم رها كنیم، رها كنیم مثل كسی كه بگوید من از یک خدمت عظیم كه وظیفه شرعی نمی

 خواهم رها كنم ولی باید هم كار صالح انجام داد و هم سعی در نیت صالح داشت. مطلع شدم می

اش، و ما هم در این  است همهی این بساط دنیا برای آزمایش  امر مهمی است، همه ،سعی بر این امر نیت هم

خوادهد سه دستی آن را بچسبد  آزمایشگاه هستیم، قدرت اختیار هم به ما داده شده است گویی كه نفس می

خواهد بگوید اختیار نیست، ولی خود همین نفس  آید بگوید خطر از من نیست! می آنجایی كه بوی خطر می

گوید، اهتمام بر توسالت حاال هر  خن از اختیار میرسد س در سلوك نسبت به سلوك غیر كه به خودش می
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كنم  تواند، امر توسل را كم نگیرید، این بار هم من این زیارت جامعه كبیره را را تكرار می رقمی هر كسی می

كه شخصاً خدمت حضرت نائب االمام آقای خمینی رفتم وقتی در عراق تشریف داشتند و من زیارت حضرت 

خواندیم، آنجا  هایی را كه در مفاتیح از صدوق یا از شیخ نوشته شدهاست اینها را می ارتعلی بن ابیطالب با زی

هم به سند صحیح یا صحیح اعالیی نوشته است، یک روز برای ما گفتند كه روز ماه رمضان بود، مزاح علمی 

زیارت؟ فالن  كردید؟ گفتیم زیارت، كدام كردند گفتند كجا بودید! گفتیم حرم، چه خواندید؟ چه كار می

زیارت، گفتند كه به چه حساب خواندید؟ گفتیم دستور حضرت صادق است، پس برو دوباره روزه بگیر روز 

ماه رمضان رفتید در حرم روزه ات را در حرم باطل كردید، گفتیم برای چه؟ گفتند كه به چه حساب 

محدث قمی نوشته است  مرحوم ،توانستید به حضرت صادق این زیارت را نسبت دهید؟ گفتم كه خوب

سندش را هم نوشته صحیح است، از صدوق هم است، هم محدثش جزء محدثین بزرگ است و هم صدوق 

ات اشكال دارد خالصه هی به  شود نسبت به حدیث صحیح عمل كرد، گفت نه خیر روزه آن، و هم می

كنند،  یل است و دارند مزاح میكنند درس تعط ماگفتند و كم كم ما اول كار گرفتیم به اینكه دارند مزاح می

گویند، گفتند بروید تحریر را بیاورید، ما دیدیم مثل این كه دارد مطلب درست  بعد دیدیم نه خیر جدی می

های كه در مفاتیح  آید با ناراحتی بلند شدیم خدمت حضرت امام آمدیم، گفتیم كه آقا اگر این زیارت در می

گرفتم و موثق را  ای آشنا بودم؛ یعنی معتبر را جای صحیح نمی رایهآمده حاال من به اصطالحات رجالی و د

گرفتم، گفتم كه اینها كه به سند صحیح نوشته شده است، ایشان گفتند اگر اهل رجال و  جای صحیح نمی

توانید، گفتیم كه نه، ما خودمان  بلی سند صحیح است می ،درایه باشید و بررسی كنید و خودتان بدانید

 نكردیم. گفتند باید به قصد رجاء بخوانید و یا یقین برایتان حاصل شده باشد، و اال اشكال دارد.چنین كاری 

كه این فرمایشات را حضرت صادق فرموده باشند، نه اینكه نسبت  به امید این ،قصد رجاء؛ یعنی امیدواری

ن گفتم كه شما چه زیارتی احتمال دارد كه فرموده باشند بعد فرمودند كه م ،دهم، از قبیل احتمال است می

ی كبیره هم بوسیله  زیارت امین اهلل و مضامین زیارت جامعه ،دهید ایشان فرمودند را شخصاً نسبت می

 احادیث صحیح تمام شده است.
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حاال قصد من همین نكته است. شما در توسالت ظاهر این عباراتی را كه در زیارت جامعه كبیره است 

بخوانید ببینید در این زیارت چه گفته شده  ،یا در منزل باشد، یا یک جایی دیگربخوانید، حاال اینجا باشد 

است نسبت به ائمه طاهرین و مضامین این روایات را كسی كه در علوم اسالم در مطالب اسالم خداوند طول 

 كشد  عمرش دهد شاید حدود شصت سال دارد زحمت می

 طرف دوم نوار

نه خیر فلسفه را خوب بلد است،  ،این بلد نیست، بگویید فلسفه را بلد نیستشود هم بگویید كه اینجا را  نمی

عرفان را بلد نیست نه خیر عرفان را هم خوب بلد است، منطق را بلد نیست، نه خیر منطق را هم خوب بلد 

 است.

وده نه خیر بلد است. یک فیلسوف اسالمی كه در زمان شبهه كه ب ،منطق دیالكتیک را بلد نیست ،بگویید

 جواب را وارد جواب و رد اینها نشده باشد غیر از این است كه بگویید بلد نیست.

های عظیمی در فرمایششان به  گرچه خدا سایه شان را مستدام بدارد، در بحثهای اخالقی گاهی یک اشاره

 پاسخ به مطلب دیالكتیک دارند كه حاال آن یک بحث دیگری سر جای خودش دارد.

مان خورده است یا یک ذره از آن را چشیده  فه و منطق و آن چیزهای كه ما یا به گوشبه هر حال در فلس

 اند ایشان دارا هستند. باشیم یا اینكه دیدیم كسانی را كه چشیده

خواهد كه  یک چنین دانشمندی وقتی می ،در فقه و اصول و اخالق و اینها هم كه ما شاء اهلل دارا هستند

 كند. كبیره را معرفی میی  معرفی كند زیارت جامعه

به شما خدا « بكم فتح اهلل»گوید؟  بینید نسبت به جامعه كبیره چه می ی كبیره می آن وقت این زیارت جامعه

كند، این والیت تكوینی را كه یک قسمت  به شما تمام می« و بكم یختم»شروع كرد، افتتاح كرد، فتح كرد، 

خَلَقَكُمُ اَللّهُ اَنواراً فَجَعَلَكُم بَعَرشِهِ »یی كه؛ یعنی از شروع عالم ی كبیره تا آنجا آن را در این زیارت جامعه

شما انوار اطراف عرش « مُحَدِقینَ حَتَّی مَن عَلَینا بِكُم فَجَعَلَكُم فِی بیوتِ اذن اهللِ اَن تَرفَعُ وَ یُذكَر فَیها اِسمُهُ
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های كه  ا به این عالم منت گذاشت و در منزلی حضور شما و فرستادن شم الهی بودید و خدا بر ما به وسیله

 اذن داده قرارتان داد آنجا نام خدا در زمین بلند شود، از آنجا محل بلند شدن نام خدا باشد.

 كنند. ی مردم به آنجا رجوع می ای هستید كه همه شما در خانه« انتم باب المبتال به الناس»

ی  آید، شفاعت طاعت مقبول به وسیله حتی باران به اذن شما می گویید از امور باال تا این كه در عالم كون می

شود این یک بحث در این مطالب، سرجای خودش است اینها هر كدام كه چنین  رضای شما مقبول واقع می

ی اینكه ما قبل از اینكه آن بحثهای  توانند رهبر باشند و الی آخر یک بحث است درباره وجودهایی چطور می

كند این را تصدیق  بینیم كه یک مردی مثل آقای خمینی این راتوصیه می ای ما تمام شود میعقالنی اش بر

ی معصومین  گوید شما به این مطلب زیارت بخوانید، این را دوستان زیارت كنند و از ائمه كند و می می

مه مان را موفق بخواهند و محال است كه پشیمانی در خواستن از باب اینها باشد انشاء اهلل و رحمن خدا ه

 كند از بركت توفیق شما برادران.

 شوید از بركت قبولی شماها ما هم مقبول شویم. ی طاهرین شما هم مقبول می به بركت ائمه

كنم حزن و الم از وضعیت نفس و یاد  خواستم بگویم به صورت خالصه عرض می پس من تذكری را كه می

قابلیت خود، اواحسان كرده است و حجت را بر ما تمام كرده آوری بر نعمت خدا و جدا دانستن نعمت او از 

است، با احسانش حجت بر ما تمام شده است اول اینكه احسان بدانیم، دوم این كه این احسان منشأ این 

ی زمین كه  نشود كه دلخوش به خودش بشوید بلكه خائف باشیم از اینكه حجت تمام شده است، روی كره

برد نه، خدا  ی آنها را هم جهنم می قدر مخلوق خدا است حال نه اینكه خدا همهاالن من و شما هستیم چ

اكرام فرموده لطف فرموده حجتی را تمام كرده نباید این را نه لطفش را كفران كرد مستضعفین از امم 

شان آنهایی كه ادراكشان نرسیده است و در غفلت محض  ها مستضعفین ی امت شوند، از همه بخشیده می

شود و  ها آزمایشی در اول برزخ می دند و برای آنها راهی نبوده اینها یک آزمایشی به حسب بعضی از نقلمان

شوند، و غیر  های دیگر آنها كه ضعیف باشند در درك آنها بخشیده می اصالً به حسب بعضی از نقل

تبارك و تعالی زمینه را  رسیده با آنهایی كه خداوند مستضعفین از امم هم آنها كه قاصر بودند دستشان نمی



 ····························································································  121 

كند هیچ وقت به آن تردید  ی نار خدا حجت را برایشان تمام می برایشان فراهم كرده است درست است ائمه

ی این كه حجت برایشان برسد چون آنها عذاب برایشان حتم است، آن  نكنید پرچمداران كفر را خدا وسیله

رساند،  رسد ،احتمال مطلب را می كه به عقل ما هم نمی وقت حتماً خداوند تبارك و تعالی وسیله را آنطور

گویم كه یک نفر كه در انگلستان آمریكا  كتاب مطلب را ولو نسبت به مقدمات یا نسبت به مؤخرات باشد نمی

رسد، ولی ابتدای  رسد نه همه چیز نمی یا در چین و یا در روس نشسته برایش رساله و مسأله و همه چیز می

دا را توجه كند و تكبر برابر خدا نكند قدم بعدی آن حتماً خواهد رسید این برای آنها اینطور كه اگر آن ابت

نیست كه یک بار و دوبار هم پیش بیاید حتی طبق بعضی از روایات شب قدر را كه مسلمین عادی 

دو ی نار هر ی نور و ائمه شناسند، شب قدر را ائمه حتی در سطح مسملین خوب هم نمی ،شناسند نمی

كنند امشب شب  ی نور بهجت درونی شدیدی حس می ی ائمه شود همه شناسند؛ یعنی شب قدر كه می می

ی خلقت و عالم همه  ی نار احساس باطنی اضطراب شدید نسبت به مسأله الطاف حضرت حق است هم ائمه

نیست و امشب باید  فهمند كه این تعارف بردار نیست این حالت روانی و این حرفها كنند و می این حرفها می

 خبری باشد.

 یا شاید از این مراتب هم باالتر باشد در بعضی از مراتب ظلمت و نور شاید مشاهداتی باشد.

شود، ما وقتی از دور بخواهیم قضاوت كنیم اصالً برای ما واضح نیست كه  شان فهمانده می و در آنجا هم برای

كه بفهمد كه چه  ،بالغ شده برای بچه دو ساله معنا نداردشود، كما اینكه ادراك كسی كه  چطور فهمانده می

 شود. شودو حجت تمام می شان فهمانده می شود برای شود، این ادراك برای آنها داده می می

 ی نار اهل عقاب هستند. كند، و ائمه یعنی بدون حجت خداوند تبارك و تعالی عقاب نمی

در دست شیطان است. این بر اساس ملكاتی را كه در ایام نهایت استكباری كه آنها دارند نظیر استكبارش 

كنند  حس می ،خواهد بایستد شود؛ یعنی برابر كل نظام هستی می عمرشان كسب كردند آنجا تكبر غالب می

داند كه تسلیم این خبر شود، مقاومت  كه مطلب مهمی است و خبر مهمی است، ولی برای خودش ضعف می

 كند. می
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 خواهم تغییرش دهم. ید اگر خبری هم باشد من میخواهد بگو كأنه می

ی نار و نور بگذریم  شود، به هرحال از ائمه ی نور هم كه خضوع و خشیت و توكل بیشتر حاصل می و برای ائمه

شود،  خورد آدم مقصر می هایشان در قصور در خیلی از مراتب، ولی وقتی چیزی به گوش آدم می مردم خیلی

یند یک چیز دیگری را شما دیدید احتمال یک چیز دیگری برای شما آمده است، چیزی نخورد چیزی را بب

شود هم باید شاكر باشید  كند اینطرفی آمده، و وقتی كه تكلیف تمام می احتمال برای شما تكلیف را تمام می

بر علیه ما  باشید و محزون از اینكه مبادا این حجت« شاء اهلل و رحمن خائف ان»كه این احتمال آمده هم باید 

شاء اهلل و تعالی توسل را داشته باشید. حاال ولو  بشود روزی كه خداوند تبارك و تعالی احتجاج كند. بلكه ان

اش را بخوانید روز دو سه سطرش را بخوانید  یک روز تمام زیارت جامعه رانتوانید بخوانید هر روز یک تكه

 ی فارسی كه زیرش نوشته شده است. همان ترجمه

 كه خداوند تبارك و تعالی همه مان را موفق بدارد. ،شاء اهلل امیدواریم و ان

 بگذارم كه اگر برادرها سؤالی دارند، برای اینكه جلسه یک طرفه نباشد.  من یک مقدار از وقت را برای این

 س( ]؟[

نید ك دهم به محمد)ص( گاهی هم نظر می ج( گفتن این به هردو لسان خوب است، خدایا تو را قسم می

 خطاب به خود نبی اكرم كه الحمد هلل كه خدا شما را اولیاء نعمت قرار داده است.

گیریم كه بر اینكه شماآقای ما هستید راضی هستیم، و به این نعمت خوشحال هستیم،  و ما خدا را شاهد می

 شما احسان كنید و بر مغفرت ما دعا كنید.

 س( ]؟[

گویید شما را خدا شفیع  یم ما را پاك كن تمام كن برویم؟ یا میگوی خواهد؟ می ج( چه چیزی را از آن می

قرار داده شما دعا كنید؟ یعنی اینطور خیال نكنید اگر حضرت نبی اكرم مثالً از نظر حیات ظاهری مثل آقای 

خمینی باشند برویم بگوییم آقا التماس دعا دارم یا به برادرتان كه در كالستان است التماس دعا بگویید، 

شود التماس دعا بگوییم بلكه یقین هم داشته باشید كه به بركت طلب مغفرت ایشان  كن به نبی اكرم نمیول
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آیند مسلمین و از تو تقاضا  آیند مؤمنین وقتی می خداوند تبارك و تعالی به رسول اكرم امر كرد كه وقتی 

 كنند كه برایمان طلب مغفرت كن تو هم طلب مغفرت كن. می

شان، شفاعت ایشان عند اهلل تبارك و تعالی امری است كه خود خدا شفاعت را قرار داده و طلب مغفرت ای

فرمودند كه شفاعت یكی از حقایق عالم است و علی بن ابی طالب  است، حضرت نائب االمام آقای خمینی می

 شوند! خیال نكنید مثالً شفاعت یک چیزی است. هم به شفاعت رسول اهلل وارد بهشت می

 س( ]؟[

 دهیم. اش را شفیع قرار می دهیم و همه اولیاء اش قسم می ج( همه خدا را به اولیاء

 س( ]؟[

گوییم در دستگاه خدا یک دستگاه  ج( آن یک مطلب دیگری است گاهی است كه حضرت أبا عبداهلل می

تواند به جهنم  یتواند به بهشت ببرد و م تواند ببخشد و كار را تمام كند، می دیگری مستقل از خدا دارد، و می

كنند جز آنچه كه خدا بخواهد  میل هم نمی« ال یشاوون اال ما یشاء اهلل»گوییم اینها  ببرد، گاهی است كه می

ولی در عین حال خدا برایشان اذن داده گفته شما بخواهید همراهی كنید، من باب مثال شما دارید از خیابان 

گوید فالنی لطف كن زیر این بار را بگیر، این آن  ت. میشوید یک نفر یک بار سنگین روی دوشش اس رد می

گوید خداوند تبارك و  موقعی كه شما را مستقل از خدا بگیرد این كه كار بدی كرده است، موقعی كه دارد می

ها را دست بگیر، و ما  تعالی به تو نعمتی عنایت كرده است و برایتان هم اذن داده است و امر كرده كه ضعیف

آید  كار درستی بوده كه فرمود؛ یعنی تكبرمان نمی ،داریم به اینكه خداوند تبارك و تعالی این كارهم یقین 

كه احساس كنیم كه چرا خود خدا كه حاال اول كار كه سخت بر نفس، اولش سخت بر نفس این است كه 

بشود تا خودش هم خواهد ماده اصل  كند برای اینكه می خدا را بپرستد، همه صحبتی را هم كه سر ماده می

حاال اگر بخواهد پایینتر بیاید،  ،گیری بر ماده را داشته باشد؛ یعنی خودش بشود اسلوب قدرت تصمیم

گوید حاال خودمان نه، خدا. ولی حاال دیگر چرا خدا هم یكی دیگر را معین كرد كه در برابر او هم تسلیم  می

و تعالی این است كه تسلیم نسبت به خواست او  شد؟ در عین حالی كه تسلیم شدن نسبت به خداوند تبارك
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 ،باشد و خواست او هم بد نیست، بهترین مطلب است، ظاهراً ابلیس گفت خدایا سجده بر آدم را از من بردار

طوری كه گفتم  كنم كه جن و انس نكرده باشد، عبادت من آنی كه حرف من را ]؟[ همان عبادتی برای تو می

این است كه عبادت تسلیم بودن نسبت به خدا این است كه هرطور كه او گفته باید  دهد، حاال قضیه انجام می

اش همان طوری كه  خواهد، آن وقت البته اینها ریشه خواهد طور بدی نمی یقین داشت، طور خوبی می

ها هم مستقل بدانند مستقل دانستن خوب  شود بعضی طرف هم است می فرمودید از آنجا است ولكن این

 نیست.

 س( ]؟[

ج( هرحركتی كه درعالم واقع شود، و هر رشدی یا هر نقصی هرچه واقع بشود درست است كه انسان اختیار 

خواهم و لكن كی معطی  خواهم یا چایی می اش كیست؟ مقدماتش را شما كه من آب می كند ولی معطی می

 است؟ خداوند تبارك و تعالی.

 مستقل از اعطای او است.طوری نیست كه چیزی در دستگاه خدا واقع شود 

زند به اذن اهلل تا به اذن خدا نباشد محال است كه زنگ بزند. آن وقت شما و  كنی زنگ می ساعت را كوك می

در بلند شدن از «. بحول اهلل اقوم واقعد»شویم، ما  ای می توانیم با زور و فكر خودمان فكر كنیم كاره شما می

آید نشستن كاری  شویم بعد حتی نشستن، بلند شدیم به ذهن می د میگوییم به یاری خدا بلن جایمان هم می

 گوییم نشستن هم به اذن تو است. خواهد، می ندارد و زوری نمی

 بحول تو است.

 س( ]؟[

همانطور كه مالئكه مأمور است « ان الشیاطین...الی اولیائهم ابلیس»رسد  ج( مسلماً كفار خیر بدستشان نمی

 یس و دار و دستگاه آن هم ملهم به شیطنت است هردو هم در دستگاه خدا هستند.برای الهامات صحیح ابل

ای دارد معاذ اهلل كه بتواند با  توانند الهام كنند نه شیطان قوه یعنی هیچ كدامش هم مستقل از خدا نمی

یف اختیار كسی را بدون اذن خدا بیندازد و لذا تا زمانی كه مهلت داده شده است برایش در آمدن تشر
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آید كه برای این آدم  شود، دیگر بعد از شیطان نمی فرمایی حضرت ولی عصر آن مهلت دیگر ازش گرفته می

 وسوسه كند.

 ولی الهام مالئكه است.

 ی اطهار است؟ یعنی از راه دیگری نیست؟ ی خداوند از طریق ائمه س( تنها راه افاضه

 ج( خدا خودش اینطور قرار داده است.

 رسد از راه نبی اكرم است. شود، جبرئیل هم خیراتی كه برایش می ی طاهرین نباشد نمی مهكسی كه از راه ائ

 س( ]؟[

 اید ج( شما نام را دیده

 س( بله.

های امام هم بودند نهایت یک چیزی هم  ج( شنیده شد كه در مجلس گفته شده است كه در برنامه نماینده

 در آن باشد مال ما است خیراتش مال نائب امام است.گفتند كه كسی نتواند اشكال كنند گفتند اگر بدی 

اصالً راه را برای اینكه كسی اشكال هم كنند ببندند، بعد آن نامه نوشته شده است كه نه. ما در این برنامه سه 

 اش است. اشكال داریم یكی آمارش است یكی زیر ساختش است یكی بودجه

 س( ]؟[

 د به نحوی كه تضعیف نباشد جایز است.ج( به همین دلیلی كه گفتید تضعیف نباش

گذاریم آقا سید دلش هم  آدم آدم خوبی است، آقای مثل این موسوی سید هم باشد، احترامش هم می

 داریم نهایت اینكه غفلتی برای او پیدا شده است. خواهد خدمت كند دوستش هم می می

 كنیم. دعایش هم می

 و السالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته

 : انس موضوع

 1321 - 1967 - 1167كد نوار: 
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 حجت االسالم و المسلمین حاج آقای حسینی 

 62/  6/  2تاریخ: 

  پیاده كننده: سید محمد باقر ناطقی

 1396/  4/  3تاریخ پیاده: 

 س( ]؟[

ج( البته در یک ظروف خاصی كه یک پولی احتیاج باشد و زمان گرفتن پول هم بالمرّه نباشد و ]؟[ پیدا شود 

 ممكن است یک چنین چیزی جایز شود ولی به طبع اولیه آن جایز نیست.

این نیست كه آدم با یكی دو قید بگوید جایز باشد، چون  خورد نه كم، از عناوین ثانویه  خیلی هم قید می

هایی است كه خطر  كند این موقع تصرف در اموال مردم است بدون رضایتشان و در اموال همه هم تصرف می

صل اسالم واقع شده باشد و خطر برای اصل اسالم هم طوری باشد كه مهلت هم ندهد كه به مردم برای ا

ابالغ كند. بگوید كه مثالً پول را بدهید، سرعت خطر بیش از هر گونه اجرای چیز دیگری باشد مثالً در یک 

 مواضع اینطور یک چنین چیز جایز شود.

 س( ]؟[

مركزی، بانک مركزی برای ادای قرض گاهی مأمور به چاپ اسكناس تواند قرض كند از بانک  ج( دولت می

 كنم!( شود )عنایت دارید كه چه عرض می می

 گفتند به ما كه میزان اسكناس در گردش حجمش چهار برابر سال پنجاه و هشت شده است.

 س( ]؟[

تند لشكر را سر مرز دهد برای تصدی كافی است، وقتی برایت اذن دادند و گف ج( همان اذنی كه اول كار می

كنید اینجا نایستید و آنجا بایستید  افتد تصرف می شود، جان مسلمین در خطر می ببر یک مشكالتی ایجاد می

 رسانند. و ]؟[ البته اینها به عرض آقا هم باید برسانند، نوعاً می

 س( ]؟[
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ردم هم برای فرستادن نفر به گویند، نوعاً بر عكس آن واقع شده است، واقعش این است كه االن م ج( نه نمی

ی مالی كه الزم است جبهه  فرستیم هم اثبات كردند كه برای اداره جبهه كه ما بیشتر از تعداد سربازها نفر می

 فرستند. برود بیشتر می

اصالً انقالب همه چیز را به مردم اثبات كردند یک نظام و یک كیفیت و یک عده خاصی نیستند كه برابر 

عموم مردم هستند كه بر اساس اسالم به رهبری حضرت امام برابر كفر  ،اند ر كفر دنیا ایستادهآمریكا و براب

توانید هیچ وقت مقاومت كنید در برابر كفار، قضیه را عنایت  ایستادند و شما به زور منهای مردم هم نمی

علیه كفر نگهدارید مردم  فرمودید اصالً نظام حكومت اسالم نظامی نیست كه شما به زور بتوانید مطلب را بر

 باید اسالم را انتخاب بر كفر كنند.

 گیرد. یعنی آن زمانی كه مردم ایمان را بر كفر انتخاب نكنند ایمان رواج نمی

اگر قیام حجت بر امام نشود بوسیله بودن مردم در صحنه « ولو حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر»

مردم وظیفه دارد كه بگوید برای مردم كه حاضر شوند ولی تا حاضر  شود برای اصالً تكلیف برداشته می

 ای هم ندارد. اند وظیفه نشده

 س( ]؟[

 ج( چرا پس ندهد طبیعت قضیه این است.

 س( ]؟[

دهید مثل  ها را زیاد كنیم تا آن دین را بتوانیم، این فرمولی هم كه شما می ج( معنای آن این است كه مالیات

 شود. شوم باید پول مردم را بخورم، برایم جایز باشد، این كار نمی من همیشه بدهكار می این است كه بگویید

عرض كردم حداقلش این است كه مالیات را باال ببرد ده برابر هم كه كند تا بتواند كسر بودجه را به هر حال 

 از همانجای كه در آمد دارد بدهد باید سعی كند.

 قیم از مردم به مردم مقروض باشید یا غیرمستقیم؟مثل اینكه شما بنا دارید یا مست

 پول چاپ كنیم و مردم نفهمند و پول برداریم و تا كسر بودجه نداشته باشیم.
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وقت  گویید فعالً در رویه دولت اشتباه شده است، یا مشكالتی دارد جنگ دارد و فالن یک یک وقتی می

 اینطور نیست. گویید طبیعت قضیه همیشه همینطور است، طبیعت قضیه می

تواند اعتبار خود را گسترش دهد كه سیستم درصدی بدهد به ازاء هر ]؟[  س( در صورتی بانک مركزی می

 دهد اگر حساب ]؟[ گذارد بانک مركزی هم به دولت قرض می گیرد به بانک مركزی می پولی كه از مردم می

 خواهند و دستشان هم نیست. گویید مردم پول می ج( یعنی می

 ؟[س( ]

دهید یا  ج( به هر حال شما وقتی كه پول حجم پولی كه در جریان است در كشور آن حجم را كه افزایش می

سرعت چرخش میدهید به هرحال وقتی این حجم افزایش پیدا كند برابرش به همان نرخ كاال افزایش پیدا 

 نكند معنایش این است كه قدرت خرید افراد را به نسبت كم كردید.

ند بروند دوتا نان سنگک بخرند و یا یک كیلو سیب بخرند آن وقت قدرتشان را در خرید كه كم ولو بخواه

 كنید بدون اذنشان است و تصرف در مالشان است. می

 س( دقیقاً سیستم حكومت اسالمی بر این چیزی كه االن است.

 د.ج( حاال جمهوری اسالمی است، جمهوری اسالمی قاعدتاً با حكومت اسالمی فرق دار

 طبیعت قضیه اینطور باید باشد.

 س( ]؟[

 شود؟  گفتند همینطور حكومت اسالمی می ج(یعنی می

ما آن چیزی كه یادتان است كه آقا در بحث والیت فقیه در نجف فرمودند. فرمودند حكومت اسالمی نه 

قانون استبداد است و نه حكومت مشروطه است نه حكومت جمهوری است بلكه حكومت قانون است آن هم 

 خداوند تبارك و تعالی.
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ی و  كنند به استبدادِ مشروطه ها را كه می بندی حكومت نه. جمهوری اسالمی قسمت سوم است؛ یعنی تقسیم

جمهوری ایشان گفتند حكومت اسالمی نه این است و نه این است نه اینكه هم از این باشد و هم از این باشد 

 برداشتید مخلوط كردید! و هم از این، شما مثل اینكه یک چیزی را

كند اگر جمهوری هم داشته باشد؛  س( به هر حال اگر قانون پیاده شود جمهوری در آن است چه تفاوت می

 یعنی االن در جمهوری اسالمی قانون خدا پیاده شود ما هم ]؟[

تركیب آن ج( یعنی شما یک نظام مدیریتی دارید بعد این كه آیا قوا كیفیت تفكیكش چگونه باشد، كیفیت 

كنید جدا شود و چه نحوه  كنید و از مجریه چه نحوه باید جدا می چطور باشد، قضائیه را كه از مقننه جدا می

شود آیا در شكل استانداری فعلی  باید تركیب پیدا كند، یک والی كه در یک شهر از طرف ولی فقیه نصب می

فرستد و خود مالک دیگر قاضی معین  شتر را میاست؟ یا در این شكل است كه فرضاً علی بن ابیطالب مالک ا

كند درست كردن بگوید شما یک  كند دیگر علی بن ابیطالب یک دستگاه هم برای قاضی درست نمی می

اش را هم شما بفرست، امیر عسگر و امیر لشكر مال آن محلی را  فرستد قاضی قاضی هم مالک و یک نفر می

 كند. خود مختار درست میهای  هم كه مالک است خودش شبیه حكومت

خود مختاری مقنن است، مقنن به  ،ی خود مختاری تر است نحوه آن وقت از آنها هم یک درجه باز آن طرف

شود؛ یعنی  قوانین شرع نه خود مختاری كه قوانینش را از دموكراسی بگیرند و باز تا آن مراتب آخر تجزیه می

آن دهه و خصوصیاتی را كه برای آن دهه بخواهد  در یک دهه هم یک نفر منصوب است كه قاضی برای

دهد حاال نظام مدیریتش آن  درست كند لشكرو جاندار هرچیزی بخواهد درست كند آن دیگر ترتیبش را می

شود چطوری وحدت رویه  گیری از تشتت می شود چطوری بیش شود و چطوری ارتباطات برقرار می چطور می

مركزیت بر  ،شود این مركزیت از حكومت ولی فقیه در مركز حاصل می شود، چطور اطاعت و انقیاد پیدا می

كند آن  اساس این است كه آنها فاقد قدرت هستند یا اینكه قدرت دارند و انگیزه دیگری آنها را منسجم می

وطن انگیزه است یانه؟  ،انگیزه ترس و میل مادی است یا ترس و میل ناشی از اعتقاد است؟ و نهایتاً آیا وطن

 این بحث مفصلی دارد.
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های داریم كه برای یک عده قلیل  خواهم حضور مباركتان عرض كنم كه االن ما یک جمهوری در مجموعه می

 اند. در دنیا جمهوری درست كردند و محرز است كه جمعیت مسلمین به اندازه آن عده قلیل بوده

ست؛ یعنی با گاو آهن و... در آنجا هم در مناطقی هم داریم كه زندگی آنها االن كشاورزی در شكل قدیم ا

جمهوری درست كردند اسالم نظامش آن نظام نیست، نهایت این است كه این نظام هرچه كه است در 

 شرایط كنونی بوسیله تنفیذ فقیه منسوب به اسالم است.

 س( االن حكم ثانویه و یک چنین چیزی شكل ثانویه ]...[

یید، چون شناسائی كه یک مدل مدیریت اسالمی هم چیست و فرما ج( بعید نیست كه همینطور كه می

برد، حاال بحث اقتصادش یک ذره كم و بیش است آقایان  كند آن هم خودش خیلی زمان می چطور اداره می

برد تا مثالً تمام خصوصیات تمام شود و بشود مثالً مدلی را ارایه كرد،  بینند خیلی كار می شوند می واردش می

 ام جمهوری اسالمی نباشد محال است شود به آنها رسید و پرداخت و شناختش الاقل.قطعاً اگر نظ

 س( ]؟[

 ج( بعید است موفقیت به این زودی. حاال این جور نیست.

گوید من به  نویسد می ای كه به معاویه می االن هم همان مشكالت است، حضرت علی بن ابیطالب )ع( در نامه

و به آن قدرت سركار هستم كه شیخین سر كار بودند عثمان سركار بود؛  كنم آن چیزی به تو استدالل می

در نزد شیعه قابل تردید نیست كه والیت  ،كند در حالی كه یقین هم است یعنی به رأی عموم تكیه می

حضرت مولی الموحدین قبل از اینكه از نظر ظاهری به آراء هم تصویب شده باشد است و والیت او امری بود 

ند به نبی اكرم)ص( فرمان داده بود و این والیت ظاهری اش نزد والیت تكوینی كه چیزی به حساب كه خداو

 آید دارد. نمی

گوید به آن چیزی به تو  نویسد من را خدا انتخاب كرده بود می نمی ،نویسد در عین حال وقتی به معاویه می

 انتخاب كردند. كنم كه شیخین به آن چیز سر كار بودند، مردم من را استدالل می
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شود من آمدم پیغامش را خدمت  صدر گفت این دیكتاتوری می در مجلس خبرگان كه بودیم آقای بنی

آقا فرمودند برایش بگو كه دیكتاتور  ،شود گوید كه این دیكتاتوری می حضرت امام آوردم گفتم كه ایشان می

 خواهد. گیرد ملت اسالم را می كسی است كه حرف ملت را گوش نمی

گفت هم احكام اسالم حق  كرد یک نفر بعد ازجلسه می ای بودیم اصرار می وز شنبه گذشته در تهران جلسهر

گفت به همین دلیل نباید  ها هم قبول داریم كه حق است می گفتیم بلی. ضرورت ما می ،ها است و هم ضرورت

خیلی   گفت یک عده آورد، بعد می دنبال احكام ثانوی بود، باید تركیبی از احكام و ضرورت و نیازها به وجود

سر سختانه دنبال احكام هستند والسالم یا بعنوان اولی و یا بعنوان ثانوی. ولی جهت نهایی باید احكام باشد، 

 سازد. و این با واقعیات نمی

كند  خواست بگوید تركیب كنیم حاال كه نفی می كند اسالم را بعد می خواست بگوید واقعیات نفی می می

 یک تركیبی از دوتای آنها به وجود بیاورید! بیاید

 شاء اهلل خداوند كلمه حق را بر سراسر جهان بگستراند! ان 

 بار الها كلمه باطل را ریشه كن بفرما!

 دعای آخر جلسه توسط حاج آقای حسینی.

«و السالم علیكم و رحمت اهلل و بركاته»  

 





 8لسه ج

 تعاونیها جلسه انس با حاج آقا بحث در مورد

13/53/1631 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 «بسم اللّه الرحمن الرحیم...بار الها...»حجت االسالم و المسلمین حسینی:       

برای رسیدن به رشد و كمال در شكل غیر اسالمی مشخص است.  ،ج( واقعیتش این است كه نحوه اداره امور

قرار ی كه مدیریت در دستشان هست  ای است كه اغراض یا رشدی كه به درد عده آن هم به گونه  و نحوه

 بگیرد. این ]امر[ از نظر شرعی درست نیست.

از نظر شرعی باید برای همه افراد زمینه رشد و كمال به نحوی باشد كه حركتشان قبل از این كه به نفع رشد 

 گوییم.  سیستم و مجموعه منسجم به همین می ،دیگران باشد رشد خود آنها حفظ كند. كه كلمه دستگاه

توانیم از آن ترسیمی بدهیم این  یریتی كه االن شناخته شده و ما هم االن میآن وقت این با دستگاه مد

 شود.  های مختلف متمركز یكی نمی دوتاست. با مطلب با توجیه هم، تلفیق و تركیب از نظام

 ،آورند پزد تشریف می دستگاه انبیاء این طوری است كه مثالً آقا امیر المؤمنین كنار دست كسی كه نان می

آیند نه به عنوان یک كار سیاسی! وقت ایشان آنطوری پر  گیرد، كنار خانواده یک سرباز می یش را میها بچه

نیست كه مراجعین با نظام متمركز اكنون یک شهرستان كوچک را بخواهند اداره بكنند به دلیل این كه 

رت سیاست ها كنترل شده و درجه تحرك آن وابسته به حركت مدیر است و آن چه كه او بصو حركت

 كند. های كلی تعین می گزاری

كند نه  ای است كه یک شهرستان كه پنجاه شصت هزار یا صد هزار ]نفر[ جمعیت دارد پر می گونه اكنون به 

كند. آن موقع این طوری نبود؛ علی بن  فقط وقت یک نفر یا یک شخص مدیر. وقت یک پرسنلی را پر می

شد.  اندازه یک كالنتری كوچک؛ و تمام حوایج شهر هم برطرف میابیطالب خودش است و پنج نفر پلیس؛ به 
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اگر ما االن بخواهیم در سطح رفع حوائجی را كه ببریم شان در همان دوران ]؟[ یعنی خیلی از مناطق دنیا 

یا حتی در  ،گویند در آمد افغانستان یا هر كجا هست كه االن هم تكنولوژی آن طوری ]؟[ یعنی وقتی كه می

جام  ان بعضی از مناطق آثار ماشین یا برق برای مدیریتش برای این كه همان كشاورزی با گاو آنخود ایر

بگیرد برای این كه همان بزر بومی كاشته شود، برای این كه همان كود بومی داده شود برای این كه همان 

نیان و اسالم با دستگاه یا هم زمان ساسا .شود اره میدبه صورت متمركز ا ،انضباط در سطح پایین داده شود

كردند و علی بن ابیطالب تشریف آوردند  كردند؟ و دستگاه روم هم با دستگاه متمركز كار می متمركز كار می

به كوفه در راه مردم به استقبال ایشان آمدند، در ظاهر عده كمی برای استقبال آمده بودند، ـ بین دو هزار تا 

كرد خیلی بیش  آوری[ می كه در همان زمان لشكری كه حضرت ]جمع كنند ـ در حالی پنج هزار نفر نقل می

های همان بین  های نزدیک ایران یعنی نزدیكی ها بود. حضرت همین كه دید این مردم از شهرستان از این

سخنرانی كرد این كار را ممنوع كرد  ،النهرین كه نزدیک كوفه بود برای استقبال آمده بودند، اوقاتش تلخ شد

 ین مطلب معترض شد.و به ا

تر و باالتر؛ حتی اگر نتوپد و از مردم  شخص امام جمعه باشد یا در مرتبه پایین ،االن موظف هستند، حاال فرد

تشكر هم بكند كه استقبال كنند، اساسش این است كه نحوه تدبیرو اداره امور آن شكل اسالمش كه شكل 

شناسی مشخص نیست و اكنون  ش به نحو موضوعمنجسم باشد اكنون احكام آن مشخص است چرا؟! تدبیر

علی بن ابیطالب به همراه پنج نفر كوفه را اداره  ،احكامش كه به طور حتم هست. آن وقت در دستگاه اسالمی

كنند مثالً كارخانه مشكل تراشی در كشور وجود ندارد، كارخانه  و مردم محالت احتیاجی پیدا نمی ،كنند می

گیرد و موجب  جام می تعادل اختیارات هر كسی هم در همان منطقه خودش آنسلب اختیار وجود ندارد، 

خوانند، بدون این  شوند نماز می شود؛ یعنی مردم معتقد هستند به نماز خواندن صبح و بلند می نظمی نمی بی

گویند وقت آفتاب  فوقش این است كه كه می ،كند نكه كسی بیدارشان كند و یا بخواهد به زور بیدارشا

شوند برای ]؟[  طور نیست كه كسی را به زود وادار به نماز خواندن بكند مردم بلند می زدیک است و اال اینن

ها انگیزه الهی است مردم برای یک دیگر  كنند برای ]؟[ رفتن، انگیزه این رفتن حكومت كه آنها را مجبور نمی
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ات را بفرست  را بزند و بگوید كه بچه رود درب خانه كسی كسی نمی ،انگیزه شان الهی است ،دهند جان می

كند؛ مثل  شود و كسی از قانون تعدی نمی جا هم قوانین امر به معروف و نهی از منكر اجرا می بسیج! آن

شود بدون این كه ]؟[ بلی در آن  كند، كارها منظم می كه كسی از احكام شک سه و چهار تعدی نمی این

رسد به مسئله قاضی و اال  جا می قعاً حكم مطلب روشن نیست، آنگیرد كه وا جام می جایی كه مرافعه آن

كه نماز در این شكل باطل است، موارد نادری از تخلف  مسلم وقتی كه بفهمد كه این حقش نیست مثل این

مقید به عمل كردن نسبت به چیزی  كه به زور ترس شود نه این برای مسلمین آن قوانین كیفری پیدا می

در روابط اجتماعی سلب اختیار شده باشد، تا كسی بر كسی مسلط شود. این مسئله  ،ه به زورك باشند، نه این

مهمی در مدیریت متمركز است. دادن اختیارات و سلب اختیارات برای تسلط بعضی بر بعض است تا تسلط 

 مدیر فوق بر تمام افراد.

و شناختن و بررسی كردن، احكام آن  طور نیست، احكامی دارد موضوعاتی دارد ولی در دستگاه اسالمی این

شود. وقتی نظام مدیریت  تنظیم و تدوین كردن در نظام مدیریت می ،باشد. موضوعاتش را بررسی كردن می

اسالمی را بلد نباشیم ـ یقین داریم هرج و مرج بدترین شكل كار است ـ مجبور هستیم به مدیریت غیر 

نبی اكرم )ص( و علی ابن ابیطالب )ع( این در عین حالی كه  اسالمی تن در بدهیم و در غیر این صورت نزد

از نظر مالكیت و یا از نظر  ،باید توجه داشته باشیم كه مسئله تساوی در كار نبوده، كه وادارد همه از نظر مال

امور مختلف مساوی باشند در عین حال امیر لشكر كه آقای مالک اشتر بوده وضع حركتش در بازار كوفه به 

كند كه چه كار كردی  اش سؤال می زند به ایشان، بعد همسایه پوست خربزه می ،است كه آن بازاری نحوی

گوید این سر لشكر علی بن ابیطالب است، و ایشان  گوید نه كه بود؟ می دانی این شخص كه بود؟ می مگر نمی

ها همه در عین حال این  د كوفیكه اول ورود آقا علی بن ابیطالب است به كوفه و بعداً كه خو دود برای این می

ها مؤدب شدند بعد از علی بن ابیطالب این  گویم سزاوار هم هست بگوییم بعداً كه این هم كه ما علیه شان می

جا در یک مقدار طبقه بود، خیال  ها زیر دستگاه عمر بن خطاب بزرگ شده بودند و آن كردند این كار را نمی

بگوید و بیایند مثالً خانه و زندگی و دستگاه و پدرش را بسوزاند دوان  خواهد به حاكم كردكه این حاال می
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دوان آمد مالک اشتر كجا رفت؟ گفتند: مسجد كوفه رفت. رفت مسجد كوفه دید كه اسب مالک اشتر بیرون 

خواند، ایستاد تا نماز ایشان تمام شد و آمد كه  مسجد بسته شده است و خود مالک در مسجد نماز می

كه برای تو استغفار كنم تا خدا در  واهد؛ مالک قسم خورد كه من داخل مسجد نشدم مگر اینمعذرت بخ

جام بشود، در دستگاه اسالمی نیست. هر كسی بر  آخرت بر تو نگیرد. این اصل كه ما محكم بگیریم تا كار آن

ده در حدود گیرد بنده مسؤول كار شما نیستم و شما هم مسؤول كار بنده نیستید. بن خودش محكم می

كنم، نه این كه برای در ازای یک كاری  جام وظیفه و تكلیفی كه خودم در رابطه با خدا دارم امر و نهی می آن

 طور، نسبت به ما. جام بدهی. اگر كسی از حدود الهی تخلف كرد بنده آمر و ناهی هستم و شما هم همین آن

ف طبقاتی از نظر ظاهری وجود دارد و آن بنده بودن جا باالترین اختال كند. در آن این اساسش فرق پیدا می

تواند از موال شكایت كند و موال  كنید كه غالمی می برای كسی تحت ملكیت بودن، و در همان جا مالحظه می

 شود. جنایت غالم نصف جرم برایش گرفته می ،و غالم در نزد قاضی مساوی هستند بلكه وقتی كه ثابت شد

شود و  ای دارد، جرمی كه به غالم وارد می یک پورسانتی یا یک اضافه ،ای دارد ویژه كه یک حق یعنی مثل این

زنند و به اربابش  شود مثالً یک امری است كه باید شالق بزنند به غالم نصف می آید  ای كه برگردن او می دیه

 زنند. دو برابر می ،كه همان خالف را كرده باشد، نسبت به همان غالم

یریت اسالمی این نیست كه بنده بروم باالی اتاق بنشینم و شما در جای دیگر بنشینید؛ هر اساساً وضع مد

كه بخواهد رجوع به كسی دیگر كند، و این مهم است.  كند و حاجت ندارد به این كسی داردكار خودش را می

 ،ردیف ببندیدبندی كنید و  یعنی دست ماشین ]؟[ درست كنی نیست، تا بعد برای رفع حوایج بگوییم طبقه

آید مسایلی كه  تا این حاجتش را از این عده بستاند و آن حاجتش را از این عده بستاند! در مسجد هم كه می

مربوط به جامعه هست )عنایت كنید!( مسائلی كه مربوط به فرد نیست؛ ممكن است در مالكیت كه مربوط به 

مالک اشتر و  ،آید كمتر؛ مسئله در باره جمع كه می فرد است این آقا در آمد بیشتر داشته باشد ]و[ آن ]آقا[

ها سر یک جا هستند، و از یک رقم مطلب برخوردارند دانشمند باشد یا دانشمند  بالل حبشی و همه این

كه ]اسالم[ نسبت به علم احترام بسیار  با این« ان اكرمكم عنداهلل اعلمكم»گویند  نباشد و نادان باشد، نمی
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چه كه خدا بر نبی اكرم نازل  به علم و بهترین علم معارف حقه الهی یعنی احكام خدا آنگذاشته است، نسبت 

ارزد! در نزد اسالم هم اخالص  كرده است این علم خیلی باالست ولی منهای اخالص دو پول سیاه نمی

الی. داند عند اهلل تبارك و تع كس متهم به اخالص نداشتن نیست، هر كسی طرف مقابلش را مخلص می هیچ

كنم كه مثالً یک نفر آمد خدمت علی بن ابیطالب و از بیت  بنابراین لذا با كمال اخوت هستند. بنده گمان می

دوتا سهم مساوی داد  ،آید حضرت به هر دو طوری كه به ذهنم می المال چیزی خواست دو نفر بودند، این

كه حضرت توجهی نكردند، گفت  اینها گفت من از نژاد سامی هستم یعنی عرب هستم دید مثل  یكی از زن

كه من عرب هستم و این عجم است شما و سهم من را برابر دادید! حضرت در مسجد كوفه دو مشت خاك 

 گذارم هردو خاك هستند. برداشت و گفت این هردو برابر هستند، من فرقی بین این دوتا نمی

بیند كه مسجد كوفه  رود نجف می ه میهای بزرگ، آدم وقتی ك اصل این كه شهر كوفه االن جزء شهرستان

بیند فاصله خیلی زیاد  كند می ها هست، نگاه می رود آثار خود این ها را كه می مسجد سهله، مسجد حنانه، این

جا خانه بوده متصالً نه باغ، شهر دوازده  است، بین مسجد حنانه و مسجد كوفه قریب یک فرسخ است، این

ها و یا یكی از  ه بسیار بزرگ داشته و در ظاهر تلفاتی كه در یكی از جنگی كه جمعیتش دوازده محل دروازه

مشكالت پیدا كرد كوفه بیش از صد هزار نفر بود، ]؟[ پیداست حسب متعارف بیش از شاید یک میلیون بوده، 

اش كند، كار روی اعتقادات  شود كه حضرت با پنج نفر بتواند اداره آن وقت آن شهر در آن مرافعه نمی

كنند برای گشتن امور یک كادر مدیریتی  جاهای كه با اعتقاد كار می چرخد، االن هم شما بروید با آن یم

ها اگر در  این ،آیند برای نماز جمعه های كه در ایران می شود، و خود همین جا هم االن جمعیت درست نمی

 برد. ها مدیریت می اماكن دیگر جهان بخواهد درست شود خیلی بیش از این

كه انگیزه حركت اسالم باشد نزدیک شوید به همان نسبت شكل مدیریتش  به هر میزانی كه شما به این

بنده اگر بدانم كه آن كسی كه زحمت  ،شود تر می تر و صیمیمی رابطه افراد باهم دیگر نزدیک ،متفاوت است

است كه نسبت به او كند احتمال بهشت رفتنش بسیار بیشتر از من است، محال  كشد و چای درست می می

احساس برتری كنم اگر بدانم قربش به وجود مبارك نبی اكرم]؟[ احساس یعنی قربش بیشتر است؛ او كار 
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كند كاری را كه  شوید و منظم می آید سماوری جوش میدهد و استكانی می از صبح می ،كند خودش را می

 گیرم چه؟  می دهد من كاری را كه برایش اجرت جام می گیرد آن برایش اجرت می

كه آقایانی كه تمیز  این غصه باید بنده را بیشتر از همه شما رنج بدهد كه چه كردم؟ این فرق ندارد با این

دهند یک مطلب حق است، تمیز كه آمد كه یک مطلب حق است مطلب آمده حتی ادعای احتمالش ]؟[  می

 ه است.رسد. قضیه، احتمال تكلیف بیاید قابلیت مؤاخذ به تمیز هم نمی

ی ارتباطا افراد در ربط دادن اطالعات و گرفتن اطالعات و همكاری در اطالعات و آگاهی  اكنون این نحوه

ی  نسبت به مطالب معارف و جریان معارف به چه شكل باید باشد تا دستگاه فرهنگ متمركز نشود؟، نحوه

ها چیزی است كه  ادی چطور؟ اینی كارهای اقتص كارهای سیاسی باید چگونه باشد تا متمركز نشود؟ نحوه

آید كه اگر یک  چه كه به ذهن بنده می باید به تدریج روی آن كار شود. تا انشاء اهلل تعالی بدست بیاید، آن

گویم، جدش علی بن ابیطالب  كه مثالً اخالق فالنی جور نیست من خودم را می وقت گله حاصل شود از این

شود این جدش حوایج مردم را  یكی از غالمان جدش محسوب میاین هرچه كار بكند تا آخر عمر غالم 

این را به جهل ما ببخشند  ،طور نیست كند و با افرادش هم نشست و بر خواست داشتند این این برطرف می

كه ما اطالع نداریم كه باید چه كار كنیم و سعیمان بر این است كه اطالع پیدا كنیم؛ این را به  ]؟[ به این

ها للذین  تلک دار االخرة نجعل»خوش باشیم  گیریم كه ما دل خوش هستیم )معاذ اهلل(. اگر دلحساب این ن

اگر كسی بخواهد بند كفشش بهتر از بند كفش دیگری باشد باید بداند « ال یریدون فی االرض علواً و ال فسادا

خدمتشان بودم. فرمودند:  كه به حسب این آیه قرآن طبق آن چیزی كه خود امام تفسیر فرمودند ]و بنده[ در

این خیال نكند كه در آخرت و بهشت خبری هست، اراده علو، اراده برتری نباید باشد در حد یک بند كفش، »

 «من بخواهم ]؟[ باشد، یا بخواهد من را باال حس كند ولو به اندازه بند كفش، و ]؟[

 جاه در ایمان مرد مؤمن. دو گرگ درنده ضررشان بیشتر نیست از یک عده گوسفند از حب مال و

كه  كه احساس خوشحالی بكند، این نه این ،ترسد می ،شنوند مؤمن اگر یک جا حس كرد كه حرفش را می

جا مثل انگشتر در دست من بچرخد مستقیم یا غیر مستقیم با تواضع  جا در دست من باشد و این كه این این
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گویم اگر من بیایم كفش شما را جفت كنم شما  نده مییا تكبر، با تواضعش هم ترس دارد نه فقط با تكبر. ب

گذارید، و این كار را بكنم كفش جفت كنم تا احترام بگذارند من باید بترسم، دیگر چه رسد  به من احترام می

ی علو بدتر از اداره فساد ابتداء آمده است، بنابراین برادرها  كه حالت تكبر باشد؛ علو اراده علو، و اراده به این

نایت داشته باشند كه ما در دورانی هستیم كه حضرت بقیة اهلل )عج( از نظر ظاهری پنهان و علوم ما نسبت ع

طوری كه در بحث اجتهاد، باید خیلی  شناسی بسیار اندك است ]؟[ همان به حوایجمان و در خود امر موضوع

كه هزار باب از او برخیزد حتی  شد فتح بابی می ،زحمت بكشند چه بسا اگر زمان حضور بود با یک راهنمایی

 در امور عقلیه باشد؛ ارشاد ائمه طاهرین در امور عقلیه هم منشأ امور مهمی است.

گیریم انشاء اهلل. بر هم عسر  كنیم و ]؟[ هم یسر می كنیم كمک هم می این سعی هم انشاء اهلل همه مان می

حرفتان را بر من بقبوالنید یاشما از وضع من  نگیریم، در نقشه كه من حرفم را بر شما بقبوالنم و یا شما

شكایت داشته باشید و یا من از وضع شما شكایت داشته باشم، این نباشد كه هر كسی وظیفه خودش عنداهلل 

به هر  ،ام اجیر اسالم و مسلمین شده ،جام بدهد حساب كند. اكنون بنده برای یک كار تبارك و تعالی را آن

دانم آن قسمتش  من نمی ،ی از شما برادرها ممكن است مسؤولی باشد شورایی باشدحال طرف قرارداد با بعض

هر  ،خود آن آقا هم طرفش اسالم است ،را كه چه كسی طرف با آقایان است ولی طرف اساسی اسالم است

اشته اش را با خود اسالم تا ]؟[ كند یعنی انضباط خدمت گذاری به اسالم ]؟[انشاء اهلل و تعالی د كسی وظیفه

جام نگرفته باشد. اگر  باشد و اگر هیچ كس هم نبیند و متوجه نشود ناراحت باشد كه مبادا این كار آن

 ،طوری شد خالصه در دستگاه خدا حاال كاری كه برای جامعه و اسالم و مسلمین است سر جای خودش این

چه كه بر  داند؛ یعنی آن كند در دستگاه خدا خودش را بر مردم مسلط نمی كاری كه فرد برای خودش می

خرید  همان هم مالكش كه می« ء ء عبداً ملوكاً ال یقدر علی شی ال یقدر علی شی»آید همان عبد مملوك  می

طوری نبود كه مالک جرأت كند  دستگاه زمین تا آسمان با دستگاه كفر فرق داشت، این این ،در بین مسلمین

ق شرعی برای خودش قایل بود كه اطاعت كند ولی حق ظلم قایل خودش را باالتر از او بداند. در خانه خدا، ح

دید، بنابراین حضرت سجاد اول  نبود. عالوه بر این نسبت به حقوق خودش هم درباره آنها خودش را ملزم می



141  ···························································································································································  

كرد در حالی كه یک صورت نوشته بود از اول  شد غالمانش را اطراف خودش جمع می شب عید فطر كه می

كرد  ها را جمع می كرد، بعد این شان نمی كردند مؤاخذه ها می های كه هر كدام از این ز خالفسال تا آخر سال ا

گفت شما فالن روز در كجا! بنده این مطلب را از شما خواستم و  كرد، و می خواند یاد آوری می و یكی یكی می

را جمع كند خیلی  حق شرعی بنده بود كه به من بدهی و ندادی و تخلف كردی. آدم وقتی كار یک سال

خواستند كه آن  شرعاً حق مؤاخذه شدید دارد، از حضرت می ،كردند كه این ها حساب می شود، این غالم می

گفت كه به من خطاب كنید  شدند كه حاال حضرت چه خواهد كرد، حضرت می ها ناراحت می وقت آخر این

دی خدا هم یادداشت كرده است كه تو كه زین العابدین آنطور كه تو حقوق خودت را بر ما یادداشت كر

ها گریه  كه خدا تو را ببخشد! و حضرت بین این نسبت به خدا وظایفت را ندادی، تو ما را ببخش به امید این

كه مجازاتشان كند آزادشان  شد به جای این كرد آخر صبح هم كه می كرد گریه شدید و طلب مغفرت می می

ها گذشتم بلكه آزادشان كردم، تو هم علی بن  ه من نه فقط از حق اینگفت خدایا شاهد باش ك كرد، و می می

 الحسین را آزاد كن.

 طرف دوم نوار

زند! خود وجود مبارك حضرت ابا عبداهلل در دعای عرفه، گریه  از آزادی و از جهنم دم می ،علی بن الحسین

دانیم، از اول كار  خودمان نمیكه صحبت از جهنم بشود در باره  كند ما خودمان اصالً اهل این شدید می

خودمان را صاف و خوب و الحمد هلل، حرف سر این است كه در عالم انوار در كدام رتبه ما را جا بدهند، ولی 

هر  ،كند خدایا اگر یک چیز به من بدهی، همه چیز را به من دادی و اگر ندهی عبداهلل گریه می حضرت ابا

كه حسین را  این« فكاك رغبتی من النار»گوید  من ارزش ندارد. بعد میبرای  ،مان بیاید بدون این خیری گیر

كه تعارف كنند ویاد بدهند، شدید  ترسند نه این ها ترسو بودند درِ خانه خدا می از آتش آزاد كن؛ این

ز ترسیدند ولی ا ترسیدند از تمام جهان و از تمام مراتب عالم كون نمی ها از اهل عالم نمی ترسیدند، این می

ها به همان اندازه كه راجی بودند  خدا خایف بودند، كسی خیال كند ائمه طاهرین از خدا خایف نبوده این
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دیدندباالتر از ادنی هم بودند، و لكن  دیدند، باالتر از بهشت را هم می ها بهشت را هم می خائف بودند، این

 خائف بودند.

طور نیستیم و این ناشی از این است كه ما یک  و ما اینجا خوف بالمره نداشته باشند  طوری نیست كه آن این

طرف دنیا خلق شدیم و مسلم خلق  كه ما این نحوه استقالل مادی را به یک مرتبه حاال یا به عمل و یا این

كندیک  طور سلوك نمی ای نه دیگر خدا با ما كه دیگر این شدیم یک نحوه استقالل و مادی را در یک رتبه

كند؟ بنده چه فرقی دارم با كسی كه وضعش در ردیف بدترین خلق است، باید  ا سلوك نمینحوه استقالل چر

 دعا كنم كه خدا ایمانم را حفظ كند.

چه را كه فرستاده است و كسانی را كه قرار داده اطاعتشان را فرض، این خوف ما اگر در خوف هم  ایمان به آن

ای نسبت به حضرت حق  أس، نه آنها هیچ وقت ]؟[ لحظهرویم به طرف ی رویم به طرف خمود، می افتادیم می

سبحانه و تعالی در یأس نبودند، به هر حال امیدواریم كه انشاءاهلل به بركت دعای شماها كه بارها بدون 

ی قرار  ها با خلوصشان هر كدامشان در رتبه دهم كه خدایا این بنده خدا را به خلوص شماها قسم می ،تعارف

طوری نیست كه من بر آنها حجت  دهند و در قیامت بر من حجت دارند و این جام می آن دارند كارشان را

 داشته باشم، و تو حجتت بر همه ما بیشتر است.

ها در قیامت كمک كردیم كه هر كسی كار خودش را بكند تو چه كار كردی! قضیه قضیه نیست كه  یعنی این

من بیندازید به هر مقداری كه شما زمینه محیا كردید بنده من بتوانم آن را گردن شما بیندازم و شما گردن 

 در آن مقدار در آن زمینه مؤاخذ هستم.

 های نفس عنایت كند بر هم سهل بگیریم انشاء اهلل. خدا انشاء اهلل به همه مان اخالص توفیق دوری از بیماری

كنم، آقایان مدرسین  ند عرض میكن كنند و هم به آقایانی كه تحصیل می بنده هم به آقایانی كه تدریس می

كند نعمتی است كه خدا عنایت كرده است، و اگر شما توفیق جواب  بزرگ بدانند نعمت سؤالی را كه سائل می

را هم پیدا كنید باز نعمت دوم حضرت حق است، یک وقت نشود كه كفران نعمت بشود و حقوقی را كه خدا 
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تان با خدا چه طور  قرار نداده است ولی شما خودتان حق كه بین استاد و شاگرد قرار داده است نه این

 شود؟  می

طور بر خود  مانع از توجه به حق حضرت حق سبحانه وتعالی بر شما نشود و همین ،توجه به حقوق و حدود

كنم كه شماها هم مواظب باشید  بنده انشاءاهلل تعالی. یک عرض هم با كسانی كه در رتبه تلمذ عرض می

كه خیر را از استاد  چه كه در عالم تكلیف از خیرات عظیم است و تسلیم بودن این نیاید آن برایتان سخت

تلقی كنید تسلیم بودن به او راهی است كه خدا قرار داده است، شاق بر نفستان نیاید، كه شاق آمدن بر نفس 

م؛ خیال نكنیم كه بر ما ما نسبت به هم حقوقی را داری استكبار بر طریقی است كه خدا قرار داده است. همه

شود دستگاه امتحان خداست. خداوند با  ها می شاق بیاید كار كردن با آن، كه چرا موجب حق و فالن و این

كند در همین دستگاه ما ضعف خودمان را  همین دستگاه انشاء اهلل تعالی مراتب عالی را تفضالً نصیب می

گوییم ما  فهمیم! ما ]؟[ میگیرد ما را برابر حضرت حق می نمیبفهمیم، و اال اگر در این دستگاه نباشد كه ما 

فهمیم و چیزی را هم بیش ازمقدار الزم سفت و شل  ای هستیم در همین دستگاه. به تدریج می هم یک كاره

نگیریم. هر چیزی را همان اندازه كه خدا گفته است. انگیزه سفت گرفتن یک چیزی این انگیزه اگر انگیزه 

طور سفت  اگر آن انگیزه الهی باشد نه! آن ،گذاریم رایش گرفتنش روی خیلی از حقوق پا میمادی باشد ب

نمیگیرم شل هم هیچ گاه نخواهم گرفت شل گرفتنش هم باعث ]؟[ امیدواریم كه خداوند همه مان را توفیق 

 خواهم. كه زیاد صحبت كردم از خدمتتان معذرت می بندگی بدهد، من از این

ها بازگشایی  شهریور دانشگاه 25اكنون پیش روی ماست شروع كار دانشگاهاست، تقریباً از  ای كه س( مسئله

چه كه برنامه از طرف ستاد فرهنگی تصویب شده و  گردند به سر كالس. آن شود و كلیه دانشجویان بر می می

ییرات عمده داده ها تغ شود گفت كلیه متونی است كه در قبل بوده در دانشگاه ابالغ شده است تقریباً می

 نشده است.

اش  كه اگر در بعضی جاها هم كاری انجام شود كار اصولی نبوده بلكه جنبه التقاطی داشته كه ضربه ضمن این

جا تقرب الی اهلل  اند و بعد این های اقتصادی را از غرب گرفته باشد، مثالً فرض كنید تئوری بیشتر از نفعش می



 ····························································································  143 

ای از كار  شوند این نمونه گیری می كنون چه طوری این كمیت و اعداد اندازهكه ا اند صرف این باالیش گذاشته

 است.

شد یعنی جهتی كه در  كنند آن انقالبی كه باید ایجاد می االن برای یک عده كه احساس مسؤولیت می

در صد های ما صد  آمد كه به طرف اسالمی شدن بود و بعد از بیست سال دانشگاه ها باید به وجود می دانشگاه

یعنی همان جهت سابق را دارد و در همان روند  ،آن جهت پایه گذاری نشد ،تبدیل به علوم اسالمی شود

مثالً فرض كنیم اگر در یک  ،ها خارج از مسایل اسالمی است كه مثالً اصل تعاونی كند ضمن این حركت می

در همین جهت كار شده است یعنی  جا هم تقریباً شود ]؟[ آن تعاونی قرآن بخوانند. آن تعاونی اسالمی می

بیند كه باز همان برنامه  یک چیزهای كه به ]؟[ دیگر گونی اساسی ایجاد نشود، دانشجو هم در دانشگاه می

سوزی بیشتری داشته باشدو دنبال  رفت كه دل است و همان ]؟[ از طرف دیگر جهاد دانشگاهی كه انتظار می

جا مانده كه  ها و كارهای سیاسی كشیده شد، در آن ه به گرایشكار جهت را بگیرد بگیرد این هم مثلی ك

بینند كه درست هدایت نشده است. بنده  كنند و می مسئله برای افرادی كه احساس احساس مسؤولیت می

ها باشد كه نمونه كار را خدمت امام عرض كردند همین  كنم شاید اهمیت این بیش از مسئله تعاونی فكر می

ها  هایش با عنوان جهتی كه[ در دانشگاه نه كارهایی ]كه شده است ستاد انقالب فرهنگی نمونهمسئله را با نمو

بخواهد حركت كند و خدمت امام گزارش شود، تركیب جدیدی كه برای ستاد انقالب فرهنگی داده شده 

ب باید به یک افراد با آن تركی ،است آن تركیبی نیست كه بتواند جهت را ]تأمین كند[؛ یعنی در مرحله اول

جهت ملتفت باشند و باید یک كفایت دیگر گونی فرهنگی به طور زیر بنایی ایجاد شود كه بعد بتواند جهت 

ها و مسایل دیگری دارند همان انتقاداتی را بر شوری  بدهد كه این تغییر هم خاطر مشاغل سیاسی و درگیری

كند. این است كه چه باید كرد یعنی اكنون  یخواستند قبالً اجری كنند و نشد وارد م عالی فرهنگ كه می

مسئله واقع حاد است، مسئله یک طوری است كه اگر به همین طریق دانشگاه برود دیگر رفته است یعنی بعد 

كنم بشود  مجدداً فكر نمی ،گیری با پایه گذاشته نشود در جهت فرهنگ اسالمی و علوم اسالمی جهت

كه ]بتوان[ مجدداً دیگرگونی ایجاد كرد. ما بتوانیم این كارها را به  اینها را تعطیل كرد به عنوان  دانشگاه
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خواستیم ببینیم مسؤولیت ما اكنون انحراف است؟! چه است؟ و هیچ جا هم نیست كه از  وجود بیاوریم كه می

 نظر همان سازمان مدیریت كه شما در گذشته اشاره كردید این كار را پیگیری بكند.

عالی به نظر بنده به تدریج پشت سر هم به جامعه مدرسین تذكر دادن و این كه همه بگویند ج( انشاء اهلل و ت

 ها را باالتر برد. كه بشود یک صورت از آمار این تا این

رسد، به خود جناب آقای خرازی تذكر دادند  ها راه دیگری كه به ذهن نمی انشاءاهلل و تعالی دیگر از همین راه

 شود. ها درست می  اینو به تدریج انشاء اهلل

 دعای آخر جلسه توسط حاج آقای حسینی 

 



 1لسه ج

 تعاونیها جلسه انس با حاج آقا بحث در مورد

65/53/1631 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

ی سؤال بفرمایید آزاد است، این را  س( اگر برادرها سؤالی دارند ابتدائاً سؤالشان را بفرمایند، در هر رابطه      

ی آن پاسخ بدهیم!  همه نوع، البته تعهدی نیست كه به همهچند بار اعالم كرده بودیم كه داخلی خارجی 

 سؤال كردن آن اشكالی ندارد.

 ای مطرح شده است؟ فرمایند خدمت امام كه تشریف بردید چه مسأله آقای حسینی سؤال می

 «بسم اللّه الرحمن الرحیم»حجت االسالم والمسلمین حسینی: 

 ظاهراً پخش شد، همان جلسه عمومی بود.

ها را بیان كنید و یک مقدار دیگر تبیین كنید مطلب را در رابطه با  ر ممكن است این جریان تعاونی( اگ1 س

 موضوع تعاونی...

ی قوانین اسالم، قوانین اجتماعی اسالم تعاون است، نه به معنای تعاونی كه  ج( اسالم و یا به اعتبار دیگر همه

 است. فهمند اصالً عدالت اجتماعی عدالت اسالمی آنها می

 كند. كند طبق ضوابط اسالم به جامعه كمک می و هر كاری كه مسلم می

كند كه عمل به احكام باشد و كمک نباشد، عمل اجتماعی همه با یكدیگر برای  یعنی هیچ كس كاری را نمی

 خوانند گرفته باشد تا كنند، نماز جماعتی كه می كنند، و با اثم و عدوان مقابله می جریان تقوی كمک می

كنند وسود آن عاید كل است. برای اینكه جریان  كنند تا معامله خریدو فروشی كه می معامله بیعی كه می

آید، صرفش  اسالم هیچ خیری بهتر از جریان اسالم برای كل نیست، از اسالم صرفی گیر خود خدا نمی
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ست بلكه به كل تاریخ كند كمک به كل جامعه ا كند، و هركسی كه به یک حكم عمل می بازگشت به عباد می

 است.

 رساند. بلكه اگر صحیح باشد بگوییم خیری است كه دارد به موجودات جهان می

خواهد، به مفهوم عام آن احكام با یكدیگر تعاون و  فرمایید تعاون اسالم می ( پس به این معنا كه می1 س

 این تعاونی ندارد.هماهنگی دارد ولی به مفهوم خاصی كه االن مطرح شده است اسالم كاری به 

ج( با این تعاونی شرقی و غربی كه نه! بفرمایید چرا مالكیت را در قانون اساسی بر سه اصل گذاشتید این 

 حرفی است.

گویم تصرف والیت در مال یا از ناحیه كل است كه مالكیت دولت است، یا از ناحیه فرد است  آن وقت من می

 وصی است، گیرد و خاص شخص است خص كه شخص تصمیم می

( ]؟[ چه لزومی دارد و چه ضرورت دارد؛ یعنی اگر ما احكام جمعی داریم و احكام فردی مثل تعاونی 1 س

 یک جا ]...[

ء مال جمع به اعتبار كل است، كه مالكیت دولتی  كردم! یا حق تصرف در شی ج( داشتم همین را عرض می

 شود مثل انفال و نظایر آن. می

، این مرحله فعلی كه هنوز  هم بعضی از صنایعی كه تا قبل از انتقال به یک مرحلهشاید حاال تا یک مدتی 

هم مثل نفت و راه آهن  ،تكنولوژی اسالمی نشده است ممكن است بعضی از صنایع خیلی خیلی معظم

 ارتباطات در دست دولت باشد.

 تا حاال بعد تكنولوژی موافق احكام در بیاید.

تواند بفروشد، بخرد،  د است؛ یعنی فرد است كه شخصاً بدون اذن غیر مییک بخش آن هم تصرفش بدست فر

شود؛ یعنی با  و یک قسمت آن است كه تصرف درش به اذن فرد نمی ،اجاره بدهد، قرار داد مضاربه ببندد

 شود، تحت والیت جمع هم نیست والیت مشاعی است. والیت فرد كار تمام نمی

 توانند بدون اذن غیر تصرف كنند. حقق شد احدی از شركاء نمیمال شركت طوری است كه شركت وقتی م
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 ،توانید، بنویسید این هم اقسام متعددی دارد كه اگر بخواهیم همه آن اقسام را ذكر كنیم خیلی زیاد می

شود، ما در یک كلمه را تعاون گفتیم، كمک تقریباً  شركت، مضاربه، مساقات، مضارعه و ]؟[ خیلی زیاد می

 ه مشترك بین بیش از یک نفر طبق ضوابط اسالم است.امری است ك

آن وقت مهمتر از همه چیز در قانون اساسی وجود اصل یک، اصل دو، اصل سه، اصل چهار این اصول 

 های مهمی هستند؛ یعنی كلیات یا شورای نگهبان باید بر اساس همین كلیات قانون را تفسیر كند. اصل

 و تشریع به خداوند متعال لزوم تسلیم در برابر اوامر او است.و در اصل دو مثالً انحصار حاكمیت 

شوند. بلكه شاید اول آن  های دیگر رها می این انحصار تشریع به خداوند متعال به این معنا است كه تشریع

كند  است و این خود برای كسی كه اهل دقت نظر باشد، حقوق را می« ال اله اال اهلل»نظامی بر پایه ایمان به 

 كند، تا برسد به مسائل دیگرش. كند مدیریت الهی می قوق الهی، مدیریت را ح

تر مطرح كنند كه برای  های عمومی س( تذكر عرض كنم، چون جلسه عمومی است دوستان سعی كنند سؤال

 همه قابل استفاده باشد بهتر است.

 باید آن شرط را انجام دهند؟( در قرار داد بین دو نفر شرط بگذارند مجبور به اطاعت هستند؛ یعنی 2 س

 «.المؤمنون عند شروطهم»عقد الزم باشد  ،ج( اگر عقد

 توان شرط گذاشت؟ ( در شركت نمی2 س

گذارم كه با یكدیگر یک  توان شرط گذاشت بقای در شركت آزاد است، من با شما شرط می ج( در شركت می

ی آن را ده سال با یكدیگر بگذاریم كه ها كنیم، اگر مدت یكی از شرط ی پانصد شرط درست می شرط نامه

گذاریم چرخی و دیگی كه شیشه را ذوب كند تا لیوان  بیاییم لیوان بسازیم، بعد باهم پولی روی هم می

ی كارها را بعد از دو سال دوندگی درست كردید زمین خریدید و بعد  خریم بعد از اینكه همه درست كند می

ا خریدید و كارخانه را آنجا بنا گذاشتیم و بعد از تشریفات مفصل دو هم معدن آن را پیدا كردید و زمین ر

اگر بیاید كالسور درست كنید  ،گوید خواهد شروع به كار كند، من با یكی برخورد كردم كه می ساله كه می
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گویید دو سال است و االن هم  گوییم خدا حافظ شما، می آییم می صرف آن بیشتر است، فردا صبح می

 چون عقد الزم نیست. ،گویم ابداً ماند می بروی، كار زمین می توانی نمی

گویید خیلی خوب حاال چقدر تا حاال پول آوردی تا یک نفر دیگر را پیدا كنیم كه  گردید می بعد شما بر می

این پول را بدهد! مثالً نصف سهم كارخانه مال شما بوده است، پانصد هزار تومان آوردید و یک ماهه یک نفر 

گویم اگر یک نفر را بیاوری و پول من را  گویم صحبت از اینكه می باید پیدا كنیم بیاید آن را بخرد، میرا 

گیرد، مگر اینكه مثل یک استكان باشد كه اگر بشكند مالكیت آن از بین  بدهد شركت تعلق به عین می

فروشم اگر  برم و می كنم می دارد من باز می رود، پیچ را كه وقتی بازش بكنند قطعه یدكی است، بر می می

خورد تو هم بیا  خواباند برای من ضرر است  گفتید كه این را كه باز كنید یک سال این كارخانه من را می

 خرند كی گفته شما بخواهید ادامه بدهید. بفروش، یدك آن را در بازار از شما می

 هر حال شركت عقد جایز است.توانم هر روز زندگیم را به هم بریزم به  من كه نمی ،گوید نه می

كنیم؛ یعنی دولت این ادعا را كند، دولت به عنوان  ( حاال اگر كسی ادعا كند كه ما شركتی درست می2 س

گذارد كه این  كند مسلط است ادعا كند كه ما ]؟[ ولی شرط می این كه بر شركتی كه خودش درست می

 كار بكند.خواهد بیاید  كنم هر كس كه می شركتی كه من درست می

 ج( به عنوان ثانوی فرمودید و یا بعنوان اولی؟

  ( به عنوان ثانوی2 س

 بیند كه این شرط را بگذارد؟  ج( یعنی یک ضرورتی می

توان نظام را به صورت موقت ساخت؟ یعنی من شركت تعاونی بسازم بعد هر كسی كه به آن تعاونی  ( می2 س

 ر كند.كنم كه حتماً باید كا بیاید با او شرط می

ج( اگر در اصل حفظ اسالم اضطرار باشد ممكن است یک چنین چیزی در یک ظروفی جایز شود، و لكن 

 شرط آن همان موقت بودن آن است.

 توان نظام ساخت ثانویه موقت باشد؟ ( یعنی می2 س
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م شما گویم اگر بنا شد برای این كه بتوانیم نظام اسالم زمان حكومت رژیم طاغوت را پیاده كنی ج( می

گفتید كه مجبور هستیم یک مطالبی را بپذیریم و یک نظامی هم در این ظرف درست كنیم كه آن روابط  می

 صحیح هم نباشد.

 ( ]؟[ كه اگر من بر اساس احكام اولیه...2 س

شود، به شرط موقت بودن معنای آن این است كه ما هنوز نظام اسالمی  ج( به شرط موقت بودن آن می

مان ممتنع است كه نظام اسالمی در ظرف فعلی بیاوریم آن وقت مجبور هستیم كه یک  اینیاوردیم و بر

یک چیزی كوچک یا بزرگ نظام طاغوت و یا االن خود نظام مجبور باشد، یک چیزی  ،حزبی یک تشكیالتی

ات آن آید كه وقتی امام در نجف بحث حكومت اسالمی را فرمودند شاید االن هم جزو را بپذیرد؛ من یادم می

باشد، ایشان فرمودند نظام حكومت اسالم دیكتاتوری نیست؛ یعنی نظام فردی نیست، و نه مشروطه است و 

توان انجام داد جز  نه جمهوری است بعد فرمودند حكومت قانون است، بعد در ظرف فعلی االن كاری نمی

ریزی  حوالتی، رشدهای كه باید پیاینكه از طریق نظام جمهوری شروع كنند انشاء اهلل و تعالی تدریجاً یک ت

 شود به جامعه به آن نظام منتقل شود.

شود كه اول یک نظام موقت باشد بعد  شود آن وقت طوری می ( ]؟[ بر اساس قانون، كل نظام ساخته می2 س

 یک نظام دیگری؟

دستكاری كنیم!  گذاریم معنای آن این است كه مرتباً آن را سازیم همین قید موقت را كه می ج( وقتی ما می

داریم و همین  سر ساله نگذاریم تعاونی پا بگیرد، سر دوساله سه ساله كه شد بگوییم فالن قید آن را بر می

اش را هم بگوییم موقت است بهم بریزیم تا وقتی تدریجاً انجام  را منقلب كنیم، دوباره دومی« طور مرتباً آ

 بگیرد، نگذاریم ببندد.

 داشتم چون بحث]؟[( من یک سؤال دیگری 3 س

«علیكم و رحمه اهلل و بركاته  و السالم»  




