
امام خميني)ره(
زنده نگه داشتن اين عيد نه براي اين است که چراغاني بشود، قصيده خواني شود، اين ها خوب است، اما مسئله اين 
است که به ما ياد بدهند که چطور بايد تبعيت کنيم، به ما ياد بدهند که غدير منحصر به آن زمان نيست.
 صحيفه امام ج 20 ص 112
مقام معظم رهبري:

حقيقت غدير ابعاد گوناگوني دارد، يکي اين است که ادارة امور بشر،  يک چيز الهي است نه بشري، ديگر اينکه 
پيامبر اکرم )ص( در اين نصب بزرگ حکومت را با تعبير واليت بيان کرد. 
مقام معظم رهبري 76/2/6
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اقتصاد مقاومتي، استخراج 
الگوهاي اقتصادي بر اساس مباني 

اسالمی  است

جهت دهی علما و حمایت مردمی، 
الگوهای تاریخی کشور در مواجهه با 

تحریم ها است

	کسب	عنوان	سوم	ششمین	جشنواره	بین	المللی	فارابی
اثر پژوهشی آقای محمد حسين فارياب با عنوان »عصمت امام در تاريخ تفکر اماميه 
تا پايان قرن 5 هجری« در گروه علمی »فلسفه، کالم، اخالق، اديان و عرفان« در 
ششمين جشنواره بين المللی فارابی ويژه تحقيقات علوم اسالمی و انسانی حائز رتبه 

سوم بخش جوان شد.
	کسب	رتبه	علمی	پژوهشی	توسط	فصلنامه	معرفت	فرهنگی	اجتماعی

فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم، 
تحقيقات و فن آوری شد.

بایدها و نبایدهای اقتصاد مقاومتی 
در نگاه آیت اهلل اراکی

2

خبر کوتاه

3

3

پايان نامه ها

 جلسـه  دفاع
اثر	پذیری	الهیات	فلسفی	یهودی	از	
فلسفه	وکالم	اسالمی	در	دوره	میانه  

)با تأکيد بر ابن ميمون(
رشتــه:  اديان و عرفان

مقطـع:  دکتري
اهلل  لطف  سيد  آقاي  االسالم  حجت  دانـش پژوه: 

جاللی
زمان: چهارشنبه 91/8/10، ساعت 12/45

جلسـه  دفاع
شاخص	قانونمداری	در	الگوی	پیشرفت	

اسالمی
رشتــه: علوم سياسی

مقطـع: کارشناسی ارشد
دانـش پژوه: حجت االسالم آقاي سيد محمد هادی 

پيشوايی
زمان: يکشنبه91/8/7، ساعت 8 صبح

جلسـه  دفاع
بررسی	نظام	کنترل	در	شیوه	امام	علی)ع(

رشتــه:  مديريت
مقطـع: کارشناسی ارشد

دانـش پژوه: حجت االسالم آقاي رضا ابروش
زمان: چهارشنبه91/8/10، ساعت 8 صبح

جلسـه  پيش دفاع
الگوی	گردش	نخبگان	در	اندیشه	

سیاسی	تشیع	و	تطبیق	آن	با	جمهوری	
اسالمی	ایران

رشتــه: علوم سياسی
مقطـع:  دکتري

رمضان  رضا  آقاي  االسالم  حجت  دانـش پژوه: 
نرگسی

زمان: چهارشنبه91/8/3، ساعت 8 صبح 

جلسـه  دفاع
نقش	ارزش	های	اسالمی	بر	رفتار	

اقتصادی	انسان	مسلمان 
) با مطالعه مورد ماه مبارک رمضان(

رشتــه:  اقتصاد
مقطـع: کارشناسی ارشد

دانـش پژوه: حجت االسالم آقاي حسن علی حسينی
زمان: شنبه91/7/22، ساعت 10 صبح

جلسـه  پيش دفاع
بررسی	تطبیقی	دعوت	اسالمی	و	تبشیر	
مسیحی	و	راهکارهای	عملی	دعوت	

اسالمی
رشتــه:  اديان و عرفان

مقطـع:  دکتري
زمان: دوشنبه 91/7/24، ساعت18/30 

جلسـه  دفاع
تعریف	و	نقش	معرفت	شناختی	آن	از	

منظر	متفکران	مسلمان
رشتــه:  فلسفه
مقطـع:  دکتري

دانـش پژوه: حجت االسالم آقاي رحمت اهلل رضايی
زمان: چهارشنبه 91/7/19، ساعت 10 صبح

جلسـه پيش  دفاع
تعریف	و	کارکردهای	معرفت	شناختی	

آن	از	منظر	متفکران	مسلمان
رشتــه:  فلسفه
مقطـع:  دکتري

دانـش پژوه: حجت االسالم آقاي رحمت اهلل رضايی
زمان: چهارشنبه91/7/19، ساعت 10 صبح

جلسـه  دفاع
شاخص	کرامت	انسانی	در	الگوی	

پیشرفت	اسالمی
رشتــه: علوم سياسی

مقطـع: کارشناسی ارشد
دانـش پژوه: حجت االسالم آقاي محمدحسن عرب 

زاده
زمان: يکشنبه 91/7/16، ساعت 7/30 صبح

جلسـه پيش  دفاع
بررسی	تطبیقی	عرفان	عملی	بندیکت	
قدیس	و	خواجه	عبداهلل	انصاری	با	

تأکید	بر	کتاب	قواعد	بندیکت	و	منازل	
السائرین	خواجه	عبداهلل	انصاری

رشتــه: اديان و عرفان
مقطـع:  دکتري

سيد محمدرضا  آقاي  االسالم  دانـش پژوه: حجت 
موسوی فراز

زمان: چهارشنبه 91/7/19، ساعت 19

اخبار همايش 

فراخوان مقاله:تغییرات	جمعیتي	و	نقش	آن	ها	در	تغییرات	مختلف	جامعه
ــاني جوان و با نشاط خود محک مي خورد. ازاين رو، الزم  ــرو با نيروي انس يک جامعه بالنده و پيش
ــئله تغييرات جمعيتي با حساسيت بررسي، و برنامه هاي  ــت متناسب با ظرفيت ها و نيازها، مس اس
توليد نسل هاي آينده بر اساس آن به گونه اي تنظيم شود که همواره سطح مورد نياز نيروي جوان 
ــود و ارتقا يابد. پيرو تأکيد هاي مقام معظم رهبري حضرت آيت اهلل امام  و کارآمد در آن حفظ ش
خامنه اي مدظله العالي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره بر آن است تا با همکاري ديگر 
ــور، همايش ملي »تغييرات جمعيتي و نقش آنها در تحوالت مختلف جامعه« را  مراکز علمي کش

برگزار کند.
ــل و موانع مؤثر در تغييرات  ــفه جمعيت و تغييرات جمعيتی، 2. عوام محورهاي همايش : 1. فلس

جمعيت، 3. تأثيرات و پيامد های تغييرات جمعيت 4. سياست های ناظر به تغيير جمعيت.
زمان ارسال اصل مقاله: پايان بهمن 1391
زمان برگزاري همايش: ارديبهشت 1392

نشست	علمي	توانمندي	هاي	فلسفه	اسالمي
ــالمي و مواجهه آن با چالش ها با عنوان"  ــت دوم از سلسله نشست هاي معرفي فلسفه اس نشس
ــتاد ميرسپاه و  ــالم و المسلمين اس ــخنراني حجت االس ــالمي"، با س ــفه اس توانمندي هاي فلس
حجت االسالم والمسلمين دکتر پارسانيا و ميزگرد علمي با حضور اساتيد محترم ميرسپاه، پارسانيا 

و فنايي، در تاريخ پنج  شنبه 11 آبان ماه 1391 در سالن اجتماعات مدرسه فيضيه، برگزار شد.
ــالمی« در 13 مهر91 با حضور علما و روحانيان در  ــت اول نيز با عنوان»چيستی فلسفه اس نشس

مدرسه فيضيه برگزار شد.

فراخوان مقاله: سلسله	همایش	هاي	فقه	حکومتي؛	همایش	دوم:	اقتصاد	و	حکومت
ــرح مباحث فقه حکومتي در حوزه هاي علميه،  ــرو تأکيد مقام معظم رهبري مدظله العالي بر ط پي
ــة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره سلسله همايش هاي فقه حکومتي را برگزار مي کند.  مؤسس
همايش اول با نام ظرفيت هاي فقه جواهري در قلمرو فقه حکومتي در خرداد سال 1391 برگزار 
ــت سال 1392  ــد. به ياري خداوند متعال، همايش دوم با نام »اقتصاد و حکومت« در ارديبهش ش
ــگران ارجمند براي نگارش مقاله در موضوعات زير دعوت  ــد. از فضال و پژوهش برگزار خواهد ش

به عمل مي آيد.
ــر، 3. فقه بيمه و تامين  ــت، 2. فقه عدالت و رفع فق ــش: 1. فقه اقتصادی دول ــاي هماي محوره
اجتماعي، 4. فقه سياست هاي اقتصادي و ابزارهاي آن و 5. فقه تملک، اختيارات و بهره برداري 

دولت از منابع طبيعي.
زمان ارسال اصل مقاله: پايان بهمن 1391
زمان برگزاري همايش: ارديبهشت 1392

WWW.HAMAYESH.IKI. ــايت ــای همايش به س ــتر از محوره جهت اطالع بيش
AC.IR مراجعه شود.

ــالمي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي  ــاني دبيرخانه همايش: قم، بلوار امين بلوار جمهوري اس نش
امام خميني )ره(

اداره همايش ها و نشست هاي علمي؛ تلفن: 2909099 ـ 0251
WWW.HAMAYESH.IKI.AC.IR

EMAIL: HAMAYESH@IKI.AC.IR

قدر خويش را بدانیم و 
خودمان را ارزان نفروشیم

		وظیفه	خود	را	در	شرایط	امروز	جامعه	بشناسیم

		نیازهای	معنوی،	در	سبک	حکومتی	بیشتر	جوامع	مغفول	مانده	است

ــخ 27 مهرماه در جمع  ــاح در تاري عالمه مصب
گروهی از پاسداران و بسيجيان، ضمن اشاره به 
نيازهاي جوانان گفت: متأسفانه توجه بسياري از 
مردم عمدتاً به موفقيت هاي مادي زندگي است 

و به فراتر از آن کمتر توجه مي کنند.
رئيس مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني 
ــا وجود اين که بعد از پيروزي انقالب آمار  )ره( ب
ــايل معنوي نيز مي انديشند،  جواناني که به مس
باالتر رفته، اما اين آفت هنوز ديده می شود که در 
محاسباتمان به مسايل معنوي کمتر توجه داريم.

ــري ضمن تقبيح  ــو مجلس خبرگان رهب عض
ــان گفت:  ــبت به انس نگرش مادي گرايانه نس
ــتناد به داليل عقلي  ــالمي با اس آموزه هاي اس
براي انسان بعدي غير از بعد مادي قائل است. 
انسانيت انسان به روح اوست که خداوند آن  را به 

خود نسبت مي دهد.
 وي ادامه داد: بعد مادي انسان خدمت گزار روح 
اوست. شخصيت انسان به روح او و کماالت و 
ارزش هايی است که در سايه بندگي خداوند پيدا 
ــه آن در جهان آخرت تا ابد  ــد و در نتيج مي کن

متنعم خواهد بود.
ــتاد اخالق حوزه علميه قم افزود: آموزه های  اس

ــالمي مي گويد نياز انسان فقط نياز جنسي  اس
نيست. انسان نيازهايي ديگری هم دارد که به 
ــت و تا ابد ادامه پيدا  شدت به آن ها محتاج اس

خواهد کرد.
ــاری به  ــزدي توجه انحص ــه مصباح ي  عالم
ــاالن به  نيازهاي مادي را همانند توجه بزرگس
ــباب بازي هاي کودکانه دانست و گفت: اگر  اس
انسان در محاسبات خود، نيازهای معنوی را هم 
در نظر بگيرد، به اين نتيجه مي رسد که حتی اگر 
همه خواسته هاي مادي اش تأمين شود، نسبت 
ــت اخرويش به هيچ  ــته هاي بي نهاي به خواس

سعادتي نرسيده است.
ــتاد حوزه علميه قم با اشاره به روايت »رحم  اس
اهلل امرأ عرف قدره« گفت: ما دائماً خودمان را به 
قيمت هاي ارزاني مي فروشيم و شّم اقتصاديمان 
در اين جهت ضعيف است. ما مي توانيم کاري 
کنيم که خداوند مشتري ما باشد. او کاالهايي را 
که خودش به ما داده به قيمت بي نهايت مي خرد، 
اما به جای معامله با خدا و به اميد دست يافتن به 
لذات حيواني چندروزه دنيا سود کالن معامله با 

خدا را از دست مي دهيم.
ادامه	در	صفحه	آخر
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اقتصاد	مقاومتي	امري	پویا،	دراز	مدت	و	در	جهت	
توانمند	سازي	شاکله	اقتصادي	کشور	است

به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی، دکتر دهقانی در جمع اعضاء کانون طلوع 
مؤسسه امام خمينی )ره(، ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي را تببين کردند.

ــاره به وجود منفذهايي به عنوان نقاط ضعف در اقتصاد کشور، گفت:  دکتر محمود دهقان با اش
ــارهاي خود قصد اخالل در نظام اقتصادي و  ــمن از وجود اين نقاط ضعف آگاه بوده و با فش دش

تضعيف نظام اسالمي را دارد.
وي يادآور شد: مقام معظم رهبري نيز به اين موضوع اشراف دارند و از همين رو نامگذاري هاي 

چند سال اخير مربوط به مباحث اقتصادي بوده است.
مدير مسئول هفته نامه پرتو با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي ادامه داد: 
ــال پيش بحث اقتصاد مقاومتي را در سخنراني خود مطرح کردند و امسال مورد  معظم له 2 س

تأکيد بيشتر قرار دادند.

وي با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي با مقاومت اقتصادي فرق دارد، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه 
وقتي کشور در ساخت بنزين خودکفا شد، نوعي اقتصاد مقاومتي بود، در حاليکه مقاومت اقتصادي 
يعني کاهش شديد مصرف و نوعي رياضت اقتصادي. کشور در اقتصاد مقاومتي سعي در رسيدن 

به استقالل و خوداتکايي دارد.
ــاره به لزوم مصرف صحيح و جلوگيري از اسراف در راستاي اقتصاد  دکتر محمود دهقاني با اش
ــراف در اقتصاد مقاومتي سبب آزاد شدن منابع در جهت  ــت:	مصرف صحيح و عدم اس مقاومتي ابراز داش

استفاده بهينه و در نتيجه رونق گرفتن فعاليت هاي اقتصادي مي شود.
عضو هيئت علمی مؤسسه امام خمينی )ره( با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري در خصوص 
ــت: اقتصاد ما قبل از انقالب و به خصوص در زمان محمدرضا  مردمي کردن اقتصاد اظهار داش
شاه دولتي بود و بعد از انقالب با توجه به ضروريات انقالب و به ويژه جنگ تحميلي، دولتي بودن 

اقتصاد ادامه يافت و مسأله مردمي بودن اقتصاد مورد توجه قرار نگرفت.
ــودن اقتصاد را به معناي غربي بودن آن مي  ــو کانون طلوع با بيان اينکه، برخي، مردمي ب عض
دانند، يادآور شد: اتفاقا مردمي شدن اقتصاد، اسالمي است و اين مسأله در نظرات حضرت امام 

خميني)ره( نيز مشهود و مورد تأکيد ايشان نيز بوده است.
عضو شوراي علمي مرکز مطالعات استراتژيک رياست جمهوري با اشاره به تأکيدات مقام معظم 
رهبري بر کاهش وابستگي صدساله به نفت واستفاده حداکثري از زمان، منابع و امکانات ادامه 

داد: متأسفانه بهره وري در کشور نسبتا پايين است.
وي بهره وري را نسبت ستانده ها بر داده ها دانست و افزود: هرچه نتيجه اين کسر افزايش پيدا 
کند، بهره وري نيز باالتر مي رود که با توجه به امکانات و منابع و نيروي انساني طبعا سه راه کلي 
براي افزايش بهره وري وجود دارد، راه اول؛ کاهش هزينه هاي توليد بدون افت محصول، راه دوم؛ 
افزايش محصول با حفظ و ثبات هزينه ها و راه سوم؛ هم کاهش هزينه و هم افزايش محصول 

مي باشد که راهکارهايي نيز براي هريک از اين سه راه در نظر گرفته مي شود.
مدير مسئول هفته نامه پرتو سخن به تأکيدات رهبري بر حرکت صحيح و اصولي بر اساس برنامه 
ــاره و اضافه کرد: يکي از آفات مزمن کشور ما اين است  ــاعه اش ريزي و نه تصميمات خلق الس
که گاهي ديده مي شود برخي مقامات تصميماتي مي گيرند و هنوز چند ماه از عمر آن نگذشته، 

مصوبه را لغو مي کنند.
وي با تأکيد بر لزوم تأمين امنيت اقتصادي خاطر نشان کرد: تصميمات اقتصادي که گرفته مي 
شود، بايد با برنامه ريزي بوده و داراي ثباتي حداقل 5 ساله باشند، چرا که حتي احتمال تغيير در 
برنامه هاي اقتصادي در ذهن سرمايه گذار تأثيرگذاشته و وقتي احتمال بدهد مثال با کاهش تعرفه 

ها قراراست سودش کم شود و يا سودي نبرد، قطعا در آن زمينه سرمايه گذاري نخواهد کرد.
مدير مسئول هفته نامه پرتو با اشاره به اينکه اقتصاد مقاومتي امري پويا، دراز مدت و در جهت 
ــت، ادامه داد: مديريت مصرف و جلوگيری از اسراف،  ــازي شاکله اقتصادي کشور اس توانمند س
تأکيد بر مصرف کاالی داخلی، مردمی کردن اقتصاد به عنوان يکی از الزامات اقتصاد مقاومتی، 
کاهش وابستگی صدساله به نفت به عنوان امری الزم، حرکت بر اساس برنامه نه تصميمهای 
ــتفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات از جمله مولفه هاي اقتصاد مقاومتي  ــاعه، اس خلق الس

هستند که مورد تأکيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است.
ــاره به اينکه جوانان بايد به دنبال مشاغل توليدي بروند، اظهار داشت: دو  محمود دهقاني با اش
رويکرد در توليد ملي در نظر گرفته مي شود، جايگزيني واردات و توسعه صادرات. 
رويکرد اول بدين معناست که ما همان کاالهايي را که وارد مي کرديم، در کشور خود توليد کنيم 
و رويکرد دوم يعني اينکه هدف از توليد غير از تأمين نيازهاي داخلي، توليد براي صادرات نيز مورد 
نظر قرار گيرد، لذا اگر کسي پولي دارد نبايد به داللي و خريد و فروش دالر بپردازد، بلکه بايد با 
جريان انداختن پول در زمينه توليد، شرايط را براي توليد ملي و تحقق اقتصاد مقاومتي فراهم کند.

عضو کانون طلوع با اشاره به اينکه تحقق اقتصاد مقاومتي به شدت نيازمند به همکاري مردم 
است، ادامه داد: متأسفانه عليرغم توصيه هاي رهبري، هنوز مردم در بازار نسبت به جنس خارجي 
اقبال دارند، در حاليکه بايد جنس داخلي مورد توجه قرار بگيرد و بايد جنس ايراني را حتي اگر با 
کيفيت پايين تري نسبت به کاالي خارجي عرضه مي شود، خريد تا توليد کننده بتواند روي پاي 
خود بايستد، و همين مسأله يکی از کليدی ترين مسائل اقتصاد مقاومتی است، در حاليکه متأسفانه 

توليد کنندگان در کشور ثروتمندي مانند ايران ، دچار مشکل هستند.
وي با اشاره به رواج تفکر باطلي که در خصوص سرمايه داراست اظهار داشت: متأسفانه نوعي نگاه 
منفي به سرمايه دار وجود دارد و همين باعث شده تا سرمايه داري که پول مشروع هم دارد، جرإت 

نکند، کارخانه توليدي بزند و اين فرهنگ و نگاه اشتباه بايد از جامعه حذف شود.
مدير مسئول پرتو در پايان با اشاره به لزوم رهايي اقتصاد کشور از وابستگي به نفت يادآور شد: 
بايد مبلغان و کساني که سخنشان در بين مردم نفوذ دارد، به گونه اي ترويج و فرهنگسازي کنند 
که دولت خود را موظف ببيند، ساالنه ده درصد از وابستگي اقتصاد خود را به نفت کم کند و اين 

کار هم شدني است.

ــانی روابط عمومی،  به گزارش مرکز خبر و اطالع رس
دکتر توکلی عضو هيئت علمی مؤسسه امام خمينی 
)ره( در گفتگو با قبس به تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتی 

و تفاوت آن با رياضت اقتصادی پرداخت.
ــر محمدجواد توکلی با بيان اينکه برای فهم واژه  دکت
ــه اين واژه در چه  اقتصاد مقاومتی بايد دقت کنيم ک
ــت، خاطرنشان کرد:  در  بستر تاريخی متولد شده اس
واقع اقتصاد مقاومتی به عنوان يک نوع سبک زندگی و 
مديريت اقتصاد کشور در مقابله با دسيسه های خارجی 
ــور و به عبارت ديگر  ــرای ضربه زدن به اقتصاد کش ب
ضربه زدن به نظام از طريق ابزارهای اقتصادی است.

ــارها نقاط آسيب پذير اقتصاد  وی اضافه کرد: اين فش
ــران و بخش هايی که ما با اقتصاد جهانی مرتبط و  اي
وابسته  هستيم، را نشانه رفته است، در واقع خاکريزهای 
اقتصادی ما محکم نبوده، دشمن از آن قسمت حمله 

کرده و ما بايد استحکامات را تحکيم کنيم.
خام	فروشی	و	عدم	بهره	وری	از	مواد	خام	اقتصاد	ما	را	

وابسته	نگه	می	دارد
عضو هيئت علمی مؤسسه امام خمينی )ره( با اشاره 
به منافذ و معبرهای فشار اقتصادی، يادآور شد: يکی 
از اين معبرها، اتکا به صادرات است و در طرف ديگر 
ــطه گری  ــتگی زياد به واردات مواد اوليه و واس وابس
ــد و توليدمان نيز در خيلی از زمينه ها توليد  می باش
ــت،  اين منفذها زمينه را برای فشار بوجود  مونتاژ اس

می آورند.
پیش�رفت	صنعت	تنها	با	همکاری	دانشگاه	و	صنعت	

تحقق	می	یابد
وی شکاف بين صنعت و دانشگاه را از مشکالت عمده 
اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: در بخش نظامی 
و نانو با ورود دانشگاه،  موفقيت های بلندی بوجود آمد 
اما در حوزه صنعت هنوز دانشگاه نتوانسته ورود پيدا کند 

و نقش خود را در تعالی صنعت کشور ايفا کند.
ــتگی به در آمد نفتی و استفاده از  دکتر توکلی وابس
دالر در مبادالت را اهرم فشار اقتصاد جهانی برشمرد 
ــورهای اروپايی ابتدا با تحريم بنزين و  و افزود:  کش
ــد و در کنار آن نيز  ــت بر اقتصاد ايران حمله بردن نف
ــدود کرد جريان پولی،  از دو زاويه ما رو مورد  با مس

هجمه قرار دادند.
ــارهای خارجی را تنظيم  ــرون رفت از فش وی راه ب
ــمرد  ــی به خود برش ــی و متک ــاد درون ــک اقتص ي
ــانات  ــن اقتصادی، نوس ــی چني ــا طراح ــت:  ب و گف

بيرونی نمی تواند فشار بر اقتصاد کشور وارد کند.
اقتصاد	مقاومتی،	ایس�تادگی	در	برابر	هجوم	دش�من	

است	و	اقتصاد	ریاضتی	بن	بست	اقتصادی.
استاد اقتصاد مؤسسه امام خمينی )ره(،  تفاوت اقتصاد 
ــی و رياضت اقتصادی را مورد توجه قرار داد و  مقاومت
ــد: چيزی که به عنوان اقتصاد مقاومتی از آن  يادآور ش
ياد می کنيم، يک نوع ايستادن مقابل هجوم اقتصادی 
دشمن خارجی است که می خواهد از ما امتياز بگيرد و 
يا ما را پای ميز مذاکره بنشاند، درحالی که آن چيزی 
که غربی ها با اسم رياضت اقتصادی با آن مواجه شدند، 
درواقع به بن بست رسيدن اقتصادشان و قرار گرفتن در 
بحران مالی به جهت ناکارآمدی نظام اقتصادی سرمايه 

داری می باشد.
وی افزود: سبک مديريت يا سبک زندگی در راستای 
اقتصاد مقاومتی، مفهومش اين است که وقتی شمای 
مسلمان می بينيد جامعه اسالميتان در خطر است حاضر 
به فداکاری شويد و فداکاری يک مفهوم ارزشی است 

در مقابل رياضت که اجبار آن را ديکته می کند. 
وی با ايجاد ارتباط بين اقتصاد مقاومتی و آن چه مقام 
ــوان جهاد اقتصادی مطرح  معظم رهبری تحت عن
ــان کرد: کاری که ما راجع به جهاد  کردند، خاطرنش
اقتصادی انجام داديم، اين بود که با توجه به گفتمان 
قرآنی و روايی، جهاد اقتصادی را به عنوان يک سبک 
ــبک مديريت اقتصادی  ــی اقتصادی و يک س زندگ
ــاد مقاومتی در  ــف کرديم و من به نظرم اقتص تعري
ــرايطی را ايجاد کرده که ما بتوانيم آن سبک  واقع ش

جهادی را احيا کنيم.
ــاره و  دکتر توکلی به مؤلفه های جهاد اقتصادی اش
اظهار داشت: جهاد اقتصادی يک نوع سبک زندگی 
است که با سه مؤلفة؛ فعال بودن به عنوان يک تالش 
مضاعف، هوشمندی و ارزش مداری شکل می گيرد 
ــتيم اين مؤلفه ها را در  در حالی ما تا به حال نتوانس

مکانيزم مديريت اقتصادی کشور اجرايی کنيم.
باید	به	سمت	درونی	سازی	اقتصاد	حرکت	کنیم

ــورهای  ــرايطی که هجوم کش وی تأکيد کرد : در ش
ــت، هدايت و  ــانه رفته اس غربی اقتصاد ايران را نش
جهت دهی اقتصاد کشور به سمت خوداتکايی و قطع 
وابستگی به غرب می تواند راه حلی باشد که عالوه 
بر حفظ اقتدار کشور، توسعه و پيشرفت اقتصادی را 

بدنبال داشته باشد.
ــه امام خمينی )ره( يادآور  عضو هيئت علمی مؤسس
ــارها و تحريم فرصت مناسبی است تا  شد:  اين فش
ــبک زندگی، فرهنگ مصرف صحيح و بهره وری  س
مناسب را در کشور نهادينه کنيم و اين تنها در سايه 
ــکاری و همدلی ملت و با تبليغات و برنامه ريزی  هم

هدفمند صدا وسيما صورت خواهد گرفت.
الگوی	امام	صادق	)ع(	نماد	مدیریت	اس�المی	بحران	

هاست
وی مکانيزم رفتاری امام صادق )ع(، در زمان کميابی 
گندم در مدينه را الگوی اسالمی در نواسانات برشمرد 
و افزود: وقتی گندم در مدينه کم شد، امام صادق)ع( 
به پيش کارش دستور داد که گندم های انبار را به بازار 
ببر و برای مصرف روزانه هر روز خريد کن، در حالی 
که مکانيزمی که ما برای مديريت نوسانات اقتصادی 
اجرا می کنيم همان مکانيزم بازار است که در شرايط 
بحران جواب نمی دهد و موجب هجوم به سمت بازار 
می شود که اين خود تقاضا را افزايش می دهد و بر 

مشکالت می افزايد.
دکتر توکلی يادآور شد: آن الگويی که امام صادق)ع( 
می فرمايند درواقع روی انگيزه های درونی افراد تأثير 
ــتفاده نکرديم چون  ــا از اين ابزار اس ــی گذارد و م م
ــزم بازارند ولی  ــان عمدتا متکی به مکاني کارشناس
ــزم بازار خيلی جاها خوب کار نمی کند، به نظر  مکاني
می رسد ما درس هايی زيادی می توانيم از آموزه هايی 
دينی مان بگيريم، اما تا کنون اين خأل پر نشده است.

عضو هيئت علمی مؤسسه امام خمينی )ره( با اشاره 
به تجربه هندی ها برای مقابله با استعمار انگليس و 
آتش زدن لباس های انگليسی و تالش برای توليد 
پارچه و لباس هندی، خاطرنشان کرد: چيزی که ما 
ــتيم يک حرکت جهادی و فرهنگ  نيازمند آن هس
سازی برای داخلی کردن اقتصاد و قطع وابستگی و 
واردات است و از فرصت بدست آمده برای بازسازی 

و استقالل اقتصادی کشور بهره ببريم.

بايدها و نبايدهای اقتصاد مقاومتی در نگاه آيت اهلل اراکی

نشریه	خبری-تحلیلی
	روابط	عمومی	موسسه	آموزشی	وپژوهشی	امام	خمینی)ره(

مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی 
در کالم دکتر توکلی

ــانی  به گزارش مرکز خبر و اطالع رس
روابط عمومی، آيت اهلل اراکی در گفتگو 
ــريح بايدها و نبايدهای  با قبس به تش

اقتصاد مقاومتی پرداخت.
ــه تفاوت  ــاره ب ــان در ابتدا با اش ايش
ــوان مقاومتی،  ــاظ ت ــا از لح اقتصاده
ــان کرد: اقتصادها به تفاوت  خاطرنش
ــال اين  ــه عناصر فع ــان هايی ک انس
اقتصاد به شمار می روند، از لحاظ توان 
ــد و اقتصادهای آزاد  مقاومتی متفاوتن
توان مقاومتشان بيشتر از اقتصادهای 

بسته و متمرکز است.
وی افزود: اقتصادهای برخوردار از عناصر اسالمی توان 
مقاومت را در اقتصاد باال می برند. يکی از اين عناصر، 
استقالل در اقتصاد يا خودکفايی اقتصادی است که در 
ــود بيشتر اقتصادی،  به عنوان هدف برتر در  مقابل س

اقتصاد اسالمی می باشد.
آيت اهلل اراکی تأکيد کرد:  دو عنصر در باالرفتن توان 
مقاومت اقتصاد مؤثر می باشند؛ يکی عنصر انسانی 
ــتم که ما معتقديم اين دو  مؤمن و ديگری خود سيس

عنصر در اقتصاد ايران در حد خوبی فراهم می باشد.
استاد اقتصاد حوزه علميه با بيان اينکه اقتصاد مقاومتی 
ــه در تحقق يک  ــت ک ــع های مهمی اس دارای ضل
ــت:  ضلع  اقتصاد پويا نقش بااليی دارند،  اظهار داش
ــاد به نيروی  ــاد مقاومتی، اعتم اول در اقتص
خودی در تحقق اهداف بلند اقتصادی است. 
يعنی در دستيابی به هدف  های واال، اعتماد به نيروهای 
ذاتی و امکانات و استعدادات درونی، نقش مهمی دارد.

ــی را ضلع دوم  ــت و صرفه جوي ــان قناع ايش
ــد: از يک  اقتصاد مقاومتی، عنوان نمود و يادآور ش
طرف بايد در هزينه ها صرفه جويی کرد و با مديريت 

و تدبير با کمترين هزينه بهترين نتيجه را بدست آورد و 
از طرف ديگر نيز بايد در بهره برداری از درآمدها، منابع 

و امکانات حد تعادل رعايت شود.
ــتياق  ــزود: تجمل گرايی، مصرف گرايی و اش وی اف
افراطی به استفاده از مارک ها و اجناس خارجی، آفت 
هايی است که کشور را در شرايط فشار اقتصادی، دچار 
معزل می کند و از هدف های بلند عقب نگه می دارد 
که بايد با تدبير،  برنامه ريزی و مديريت قوی،  جهت 
دهی صحيحی در رفتار مصرفی جامعه صورت گيرد.

ــوم اقتصاد مقاومتی،  ــت اهلل اراکی در بيان ضلع س آي
خاطرنشان کرد:  بسيج نيرو و امکانات در کنار کار 
مضاعف، ضلع سوم اقتصاد مقاومتی است که 
ــير اهداف اقتصادی دولت، توان  با قرار گرفتن در مس

کشور را در راه اهداف بزرگ افزايش می دهند.
ايشان تالش در باالبردن  سطح کيفی را ضلع 
چهارم اقتصاد مقاومتی معرفی کرد و گفت: ضلع 
ــت يعنی  چهارم اقتصاد مقاومتی بهتر کار کردن اس
ــطح کيفی کارها که احتياج به  تالش در باالبردن  س
همت، حوصله، بکارگيری استعدادها و ذوق و سليقه 

دارد.

ــمن  وی دفع هجوم و توطئه های دش
را ضلع پنجم اقتصاد مقاومتی برشمرد 
ــکنی ها و  ــت: برخورد با کارش و اظهار داش
مانع تراشی های دشمن و عدم انفعال در برابر 
ــمن يکی از اجزاء  توطئه ها و فشارهای دش

اقتصاد مقاومتی می باشد.
ــاره به اينکه بايد در برابر  آيت اهلل اراکی با اش
ــيم،   ــته باش اين هجمه ها برخورد فعال داش
ــمن  ــد: برخورد فعال با توطئه دش يادآور ش
ــمن و  ــظ روحيه، دور زدن توطئه دش با حف
برگرداندن اين توطئه به سمت دشمن تحقق 

می يابد. 
ــايی نقاط ضعف دشمن را ضلع  ايشان شناس
آخر اقتصاد مقاومتی بر شمرد و افزود: بايد تالش 
کنيم نقاط ضعف دشمن را در اين رويارويی و برخورد 
ــمن به دشمن ضربه  پيدا کنيم و در نقاط ضعف دش
وارد کنيم و دشمن را از کاری که بر عليه ما می کند، 

پشيمان کنيم.
وی همچنين با اشاره به نقش حوزه در تحقق اقتصاد 
ــد در پرداختن به  ــت: حوزه باي ــی اظهار  داش مقاومت
ارزش ها  و مشکالت اجتماعی پيشتاز باشد با طرح 
ــش و جستن پرسش و نيز پاسخ به آن پرسش،  پرس
ــن موضوعات مورد ابتال جامعه تالش کند و  در تبيي
در حد تخصص خود زمينه را برای تحقق اين ارزش 

ها فراهم سازد.
آيت اهلل اراکی اضافه کرد: اميدواريم مؤسساتی نظير 
ــه امام خمينی)ره( با امکانات خوبی که در آن  مؤسس
فراهم شده و با نيروهای فرهيخته ای که بحمداهلل در 
اين مؤسسه به ثمر نشسته اند بتواند پيشقدمی و ابتکار، 
ــود آورد و زمينه را برای ارائه  ــش را بوج در طرح پرس

پاسخ مناسب فراهم کند. 

ــراف در اقتصاد مقاومتي  مصرف صحيح و عدم اس
سبب آزاد شدن منابع جهت استفاده بهينه و در نتيجه 
ــود. ــاي اقتصادي مي ش ــق گرفتن فعاليت ه رون
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به گزارش مرکز خبر و اطالع رسانی روابط عمومی، حجت االسالم 
ــس به نمونه های تاريخی  ــلمين ابوطالبی در گفتگو با قب والمس

اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
حجت االسالم ابوطالبی با بيان اينکه بحث اقتصاد مقاومتی عمدتا 
ــمنی قرار داريم که يا با  ــود که در مقابل دش زمانی مطرح می ش
تحريکات او، مشکالتی ايجاد می شود، خاطرنشان کرد: کشور ما 
به عنوان يک کشور مسلمان و البته يک کشور غنی از لحاظ منابع 
مادی و به ويژه منابع زيرزمينی، خصوصا در دويست تا سيصد سال 
گذشته همواره مورد طمع دشمنان بوده و به شکل های مختلف 

مورد تهاجم بيگانه قرار گرفته است.
وی افزود: بحث  هايی که امروز در غالب تحريم های اقتصادی يا 

حتی تهاجمات فرهنگی و تأکيد به تهاجم نظامی اتفاق می افتد، در 
ــته و نکته مهمی که در اينجا می شود  اوايل انقالب نيز وجود داش
مطرح کرد اين است که وقتی مشابه مسائل امروزمان را در گذشته 
داريم، خوب می توانيم از تجربه تاريخی مان برای امروز استفاده کنيم.

عضو هيئت علمی مؤسسه امام خمينی )ره(، اضافه کرد: در دوره های 
ــی و چه در قالب بحث های  مختلفی چه در قالب بحث های سياس
ــده و در آن مقطع، علما و بزرگان  ــادی، هجمه هايی به ما ش اقتص
حوزه، تدابيری را برای مقاومت در برابر اين تهاجم انديشيده اند که 
مقابله مرحوم آيت اهلل کنی در قرارداد رويتر و مرحوم ميرزای شيرازی 

در قرارداد رژی، از آن نمونه هست.
وی ادامه داد: تحريم تنباکو که يک حکم حکومتی از طرف ميرزای 
ــيرازی بود، راهبردی برای اقتصاد مقاومتی است؛ يعنی در دوره  ش
تنباکو، شرکت خارجی می آيد امتياز يک بعد اقتصادی کشورمان را 
در دست می گيرد و مرحوم ميرزای شيرازی برای شکست دشمن در 

اين حوزه، راهبرد سلبی، ارائه می دهد.
حجت االسالم ابوطالبی با بيان اينکه در آن مقطع تقريبا يک پنجم 
مردم ايران درآمد زندگی شان از تنباکو بوده است، خاطرنشان کرد: 
با توجه به اينکه تنباکو نبض اقتصاد کشور به شمار می رفت،  
حمايت و پشتيبانی مردم،  خسارت سنگينی به دشمن وارد کرد، 

در حقيقت دشمن را به زانو درآورد و به عنوان اولين مقاومت منفی 
ايرانيان در تاريخ، لقب گرفت.

وی با اشاره به ايجاد شدن فضايی جديد در جهت کاهش 
ــتگی ها، يادآور شد: از کارهای بزرگ علمای شيعه  وابس
بعد از نهضت تحريم تنباکو، فضاهای تحريمی کاالهای 
ــت که در آن مقطع اتفاق  افتاد و در عرضش  خارجی اس
ــه از آن نمونه می توان  ــی رخ داد ک ــت توليد داخل تقوي

تأسيس شرکت اسالميه اصفهان را مثال زد.
عضو هيئت علمی مؤسسه امام خمينی )ره(، به هدف و نحوه شکل 
گيری اين شرکت اشاره کرد و گفت: در آن مقطع زمانی، علما وارد 
يک کار تجاری شدند، با اعتبار خودشان تجار را جمع می کنند و از 
تجار می خواهند که با هم سرمايه  بگذارند، يک شرکت توليد پارچه 
ــيس کنند و با اين کار جلوی ورود کاالهای خارجی  داخلی را تأس
ــاس نامه اين شرکت که تقريبا برای 150 سال پيش  بگيرند، در اس
است، ذکر شده که برای تقويت اقتصاد داخلی، جلوگيری از بيرون 
رفتن نيروی کار و خروج سرمايه های داخلی از کشور و تقويت و رشد 

اشتغال در جامعه، چنين شرکتی تأسيس می شود.
وی ادامه داد:  با هدايت علما از يک توليد داخلی حمايت می شود و 
اين شرکت آنقدر گسترش پيدا می کند که در پاريس، لندن، مسکو،  
دهلی و بسياری از شهرهای دنيا شعبه می زند، تا جايی که حتی در 

اسناد سفارت انگليس هست که 150 سال پيش يک شرکت ايرانی 
توانسته به منافع انگليس در اين منطقه لطمه بزند.

حجت االسالم ابوطالبی تأکيد کرد: نمونه های تاريخی نشان می 
ــور و حمايت همه  دهد با جهت دهی صحيح علما و نخبگان کش
جانبه مردم و سرمايه گذاران، به راحتی می توان قدرت های بزرگ 
ــتقالل اقتصادی  ــعه و اس را به زانو درآورد و از طرف ديگر بر توس

کشور نيز افزود.
وی به نمونه های ديگری از مقابله علما با تحريم ها نيز اشاره کرد 
ــت: در يک مقطع زمانی برای ترويج فضای مقاومتی  و اظهار داش
ــه مردم هم لطمه نبينند، مثال می گويند که ما به مهمانی هايی  ک
ــد وارد نمی شويم، خودمان هم دو جور  که دو نوع غذا در آنها باش
غذا استفاده نمی کنيم تا فرهنگ قناعت و ساده زيستی عمال نهادينه 

شود.
ــدن نفت يکی از اتفاقاتی که افتاد  وی ادامه داد: در نهضت ملی ش
و دقيقا همان فضا االن تکرار شده است اين بود که ما يک قرارداد 
نفتی با انگليس داشتيم، وقتی اين قرارداد را لغو کرديم، تهديد های 
ــه آوردن ناوهای نظامی در  مختلفی صورت گرفت، يکی تهديد ب
خليج فارس کردند، که به محض ورود ناوها، آيت اهلل کاشانی اعالم 

کرد من حکم جهاد می دهم و آن ها عقب کشيدند.
حجت االسالم ابوطالب افزود: از ديگر تهديدها، تحريم نفتی ايران 
بود، که آن وقت بحث تز اقتصاد منهای نفت را آقای دکتر مصدق 
اعالم کرد و حرکت به سمت اقتصاد جدای از نفت آغاز شد و يا در 
يک مقطع زمانی حمايت از دولت و نياز به همکاری مردم با دولت 
شدت می يابد، علما در آن مقطع بيانيه ها و احکامی صادر کردند که 
مردم اوراق قرضه از دولت بخرند و دولت را در تقويت و رونق اقتصاد 

داخلی ياری کنند. 
 وی يادآور شد: اين حضور در صحنه علما، حمايت دولت و مردم، 
پتانسيل مناسبی برای برون رفت از مشکالت می باشد که نمونه 
ــن آن در تاريخ کشورمان مشهود است و الگو گرفتن از  های روش
اين نمونه ما را در شکوفايی هر چه بيشتر اقتصادی ياری می کند. 

به گزارش مرکز خبر واطالع رسانی روابط عمومی، 
دکتر جابری در گفتگو با قبس به سواالت مهمی 
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ــايد بهترين جواب به اين سؤال اين باشد که،   ش
ــي، يعني مبتني کردن  ــور از اقتصاد مقاومت منظ
ــادي جمهوري  ــاي اقتص ــت ه الگوها و سياس
اسالمي ايران بر توانمندي ها،  فرصت ها و داشته 

هاي بومي و فرهنگ غني و ناب اسالمي. 
ــي يعني اوال  ــر،  اقتصاد مقاومت ــارت ديگ به عب
استخراج مدل ها و الگوهاي اقتصادي در جامعه 
ــرع مقدس اسالم انجام  بايد بر اساس مباني ش
ــت که اين بخش از کار عمدتا  بگيرد. طبيعي اس
به موسسات علمي،  مراکز دانشگاهي و حوزوي 

مربوط مي شود.
 ثانيا،  مردم مسلمان ايران نيز در رفتارهاي روزمره 
ــود،  بايد مصالح و منافع ملي خود را  اقتصادي خ
ــت اگر مردم در  مورد توجه قرار دهند. طبيعي اس
اين زمينه توجيه بشوند،  با همکاري و کمک هاي 
خود خيلي از مسائل و مشکالت کشور را حل مي 
کنند. اصالح الگوي مصرف،  مصرف کاال و توليد 
ــا و مصرف کاالهاي خارجي،   داخلي،  عدم تقاض
ــراف و ولخرجي،  و ...، از موارد  قناعت و عدم اس
ــن و بديهي همکاري مردم را تشکيل مي  روش

دهد. 
ثالثا،  اعمال سياست گذاري هاي دولت،  نيز بايد بر 
اساس ضرورت هاي عيني جامعه اسالمي خودمان 
شکل بگيرد،  نه بر اساس آنچه در ادبيات اقتصاد 
ــت. همانطور  غرب و نهادهاي غربي متداول اس
ــت هاي اقتصادي درايران و  که مي دانيم سياس
ــورهاي جهان بر اساس ادبيات اقتصاد  ساير کش
غربي و عمدتا هماهنگ با دکترين نهادهاي بين 
ــتقرند،   از قبيل  ــي که همگي در غرب مس الملل
بانک جهاني و صندوق بين المللي پول،  صورت 
مي گيرد. طبيعي است که اوال علم اقتصاد غرب 

فرهنگ  اساس  بر 
ــات  مقتضي و 
ــورهاي غربي  کش
شکل گرفته است 
و ثانيا نهادهاي بين 
ــي مذکور نيز  الملل
ــيطره قدرت  در س
ــتکباري  اس هاي 
قرار  ــتعماري  واس
ــا  صرف و  ــد  دارن
سياست هاي مورد 
ــه  ــا را ب ــر آنه نظ

جوامع ديکته مي کنند.
	آیا	داشتن	اقتصاد	مقاومتي	به	معنای	درگیر	
ب�ودن	با	یک	زندگي	س�خت	و	مش�قت	بار	

است؟
ــخ به سؤال مذکور  به جرات مي توان گفت، پاس
منفي است و هزگز لزوما اقتصاد مقاومتي به معني 
زندگي مشقت بار و سخت گيرانه نيست. به عنوان 
يک جواب نقضي،  مي توان به شکل گيري بسيج 
مقاومت در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
ــاره کرد. آيا بوجود آمدن نهاد بسيج مقاومتي،   اش
ــي درگيري دائمي در ميادين جنگ  لزوما به معن
است؟ يا اينکه داشتن اين نهاد مقدس به معناي 
ــوردار بودن از آمادگي کافي و الزم براي هر  برخ
نوع شيطنت و حمله احتمالي بالقوه است؟ روشن 

و بديهي است که مننظور شق دوم است. 
چنانکه به گواهي تاريخ سي و چهار سال گذشته،  
فقط در هشت سال اول شکل گيري نظام مقدس 
ــالمي ايران،  آن هم بخاطر حمله  جمهوري اس
صدام تکريتي به تحريک قدرت هاي استعماري 
ــتکباري،  جنگي به اين ملت تحميل شد و  و اس
طبيعي است که از نيروي مقدس بسيج مقاومت 

هم در اين زمينه به خوبي استفاده شد. 
ــن،  در علم اقتصاد راهکارهايي کلي  اضافه بر اي

ــورها تعريف شده است که تحت  براي اداره کش
عنوان تعيين »استراتژي« در ادبيات اقتصاد رايج 

است. 
انتخاب استراتژي براي کشورها امري معمول و 
ــت،  از قبيل استراتژي هاي  متعارف بوده و هس
ــه صادرات«،   ــويق ب »جايگزيني واردات«،  »تش
سکوي صادرات«،  و غيره،  که همه اين استراتژي 
ها ناظر بر توانايي ها و سياستگزاري هاي داخلي 

يک کشور مي باشد.
 نکته جالب توجه اينکه،  اوال همه اين استراتژي 
ها ناظر به طرف عرضه است. ثانيا به خاطر اهميت 
بخش بيروني اقتصاد،  از يک پسوندي برخوردارند،  
ــتراتژي انتخابي  مثل واردات و صادرات. ثالثا،  اس
نيست،  بلکه به اقتصاد تحميل مي شود. رابعا،  از 
خصوصيات استراتژی اين استکه متغيرهای کالن 
اقتصادی بايد با استراتژی هماهنگ باشند، مثل 
نرخ ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدها. خامسا،  
استراتژی حاکم بر اقتصاد ارتباط مستقيم دارد با 
شرايط سياسی و اجتماعی جهان، و لذا جايگزينی 
واردات، يک سياست حمايتی است، يعنی کشور 
خودم مستقل هست و کمترين وابستگي به خارج 

برقرار است. 
در جايگزينی واردات، تمام عوايد در داخل توزيع 

می شود، به خالف 
ــه به  ــادرات ک ص
کننده  توليد  جيب 
رود.  ــی  م خارجی 
واردات  جايگزينی 
ــت از  ــارت اس عب
کردن  ــن  جايگزي
ــا و خدمات  کااله
ساخته و نيم ساخته 
ــه جای  ــی ب داخل
ــه  واردات. در توجي
ــل  عام ــج  پن آن، 
ــم های اقتصادی،  ــود دارد: 1. جنگ و تحري وج
ــيم کار بين المللی، 3. وجود  ــتن تقس 2. شکس
کسری در  تراز پرداختهای خارجی، 4. گسترش 
بازارهای داخلی و 5. انتخاب استراتژی. بنابراين،  
طرح اقتصاد مقاومتي از طرف رهبر معظم انقالب 
ــت و  ــز ناظر بر واقعيت هاي عيني جامعه اس ني
نوعي کسب آمادگي است در مقابل شيطنت ها 
ــه از طرف قدرت هاي  ــاي مختلفي ک و ترفنده
ــده و يا امکان  ــتکباري و استعماري اتخاذ ش اس

اتخاذ شدن را دارد. 
اس�تراتژي	اقتصاد	مقاومتي	بر	چه	اساسي	

توجیه	پذیر	است؟	
ــت ما  ــش چه خوب اس ــخ به اين پرس در پاس
فضاي حاکم بر جهان و نقش کشورهاي بزرگ 
ــتعماري را مورد توجه قرار بدهيم. چنانکه  و اس
ــيم کار بين المللي بر اساس  ــد،  تقس ــاره ش اش
دکترين کشورهاي قدرتمند و استکباري شکل 
ــا را تامين مي کند .  ــت و منافع آن ه گرفته اس
ــت که اگر کشوري در فکر برخوردار  طبيعي اس
ــدن از منافع ملي خود باشد،  بايد تقسيم کار  ش

حاکم را نقض کند.
ــت سال  از طرف ديگر،  هر چند ابر قدرت ها هش
جنگ تحميلي با ايران اسالمي را تجربه کرده اند و 

مي دانند که اين کشور از طريق جنگ فيزيکي 
از بين رفتني نيست،  ولي اين همه مسئله نيست. 
ــال تزوير و  ــته در ح ــورهاي مذکور پيوس کش
شيطنت عليه ايراني بوده و هستند ، که در حال 
ــديد تحريم ها بسته اند و به  حاضر دل به تش

آن اميدوارند.
اضافه بر همه اينها،  وجود کسري تراز پرداختها 
ــه کاالهاي  ــبت ب ــادالت خارجي )البته نس در مب
ــت که بر  ــت(،  امري اس ــاي نف ــي و منه فيزيک
مشکالت افزوده مي شود. که نتيجه اين مسئله 
چيزي جز تضعيف توليد داخل و تشديد واردات 
ــت. اين درحالي  و مصرف کاالهاي بيگانه نيس
ــا مصرف کاالهاي  ــت که اضافه بر اينکه ب اس
ــه جيب توليد  ــه مربوط به آن ب خارجي،  هزني
ــي رود،  واردات کاال صرف  کنندگان خارجي م
ــه ورود يک  ــت،  بلک ــک محصول نيس ورود ي
ــتور است و از  ــت که پشت آن مس فرهنگ اس
ــور  ــم فرهنگي غرب به کش ــن طريق تهاج اي

تشديد مي شود. 
ــت که »اقتصاد مقاومتي«  نيز  اين در حالي اس
ــتراتژي جايگزيني واردات،  ناظر به  همانند اس
ــت. امري که يکي از مشکالت  طرف توليد اس
اساسي و اصلي ايران را در حال حاضر تشکيل 
ــئله اي که اوال تمام نام گذاراي  مي دهد، مس
ــم رهبري براي  ــه از طرف مقام معظ هايي ک

سالهاي گذشته را به خود اختصاص مي دهد.
ــفانه از طرف دولت محترم مورد بي  ثانيا متاس
ــت و توليد داخلي  ــديد قرار گرفته اس مهري ش
در حال حاضر در بدترين وضيعت بسر مي برد. 
ــم،  يکي از خصوصيات  زيرا همانطور که ديدي
استراتژی اين استکه متغيرهای کالن اقتصادی 
بايد با استراتژی هماهنگ باشند، مثل نرخ ارز، 
نرخ سود بانکی، سطح دستمزدها پرداخت يارانه 
ها و غيره،  که تجربه و عملکرد ماه هاي گذشته 

دولت محترم اين امر را تاييد نمي کند. 

هدايت هاي رهبري

بیانات	در	دیدار	کارگزاران	نظام91/5/3
پيش  ــال  س ــد  چن ما 
ــی«  ــاد مقاومت »اقتص
ــم.  کردي ــرح  مط را 
که  ــانی  کس ــه ی  هم
گوناگون  مسائل  ناظر 
ــتند  ميتوانس ــد،  بودن
حدس بزنند که هدف 
دشمن، فشار اقتصادی 
ــور است. معلوم  بر کش
بود و طراحی ها نشان 

ميداد که اينها ميخواهند بر روی اقتصاد کشور متمرکز 
شوند. اقتصاد کشور ما برای آنها نقطه ی مهمی است. 
هدف دشمن اين بود که بر روی اقتصاد متمرکز شود، 
ــتغال لطمه بزند، طبعًا  ــد ملی لطمه بزند، به اش به رش
رفاه ملی دچار اختالل و خطر شود، مردم دچار مشکل 
ــوند، دلزده بشوند، از نظام اسالمی جدا شوند؛ هدف  ش
فشار اقتصادی دشمن اين است، و اين محسوس بود؛ 

اين را انسان ميتوانست مشاهده کند.
من سال 86 در صحن مطهر علی بن موسی الرضا )عليه 
الّصالة و الّسالم( در سخنرانِی اول سال گفتم که اينها 
ــئله ی اقتصاد را پيگيری ميکنند؛ بعد هم آدم  دارند مس
ــعارهای سال حلقه هائی  ميتواند فرض کند که اين ش
ــل در زمينه ی  ــک منظومه ی کام ــرای ايجاد ي بود ب
مسائل اقتصاد؛ يعنی اصالح الگوی مصرف، مسئله ی 
ــئله ی همت مضاعف و کار  ــراف، مس جلوگيری از اس
مضاعف، مسئله ی جهاد اقتصادی، و امسال توليد ملی 
و حمايت از کار و سرمايه ی ايرانی. ما اينها را به عنوان 
شعارهای زودگذر مطرح نکرديم؛ اينها چيزهائی است 
که ميتواند حرکت عمومی کشور را در زمينه ی اقتصاد 
ــاماندهی کند؛ ميتواند ما را پيش ببرد. ما بايد دنبال  س

اين راه باشيم.

نشریه	خبری-تحلیلی
	روابط	عمومی	موسسه	آموزشی	وپژوهشی	امام	خمینی)ره(

اقتصاد مقاومتي، استخراج الگوهاي اقتصادي بر اساس مباني اسالمی است

جهت دهی علما و حمايت مردمی، الگوهای تاريخی کشور در مواجهه با 
تحريم ها است



نشريه خبري- اطالع رساني روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(
زير نظر: شوراي تحريريه
نشاني: قم- بلوار امين- بلوار جمهوري اسالمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(
روابط عمومي،تلفن:0251-2113627
سامانه پيام کوتاه روابط عمومي: 30002113

*شناسنامه قبس *زالل حديث
با هَوُة الَخفىُة َو الرِّ َمُة َو الشَّ اِنَّ اَخَوَف ما اَخاُف َعلى اُمَّتى مِن بَعدى هِذهِ الَمکاِسُب الُمَحرَّ

آنچه بيش از هر چيز بر امتم، بعد از خود می ترسم، درآمدهای حرام، هواپرستی پنهان و رباست
سال	دوم	/	شماره	هجدهم/	آبان91بحاراالنوار، ج 103، ص 54، ح 26

عالمه	طباطبایي)ره(	مي	فرمود:
ــب و روز زماني را براي حسابرسي خود قرار بدهيد و ببينيد  »در ش
که اين بيست و چهار ساعت چگونه بر شما گذشته، اهل محاسبه 
باشيد، همانطور که يک بازرگان، يک کاسب، دخل و خرج خود و 
صادرات و واردات خود را حساب مي کند، شما ببينيد در شبانه روزي 
که بر شما گذشته چه چيزي اندوخته ايد، چه گفته ايد، يک يک رفتار 
و گفتارتان را حساب برسيد، از نادرستي ها استغفار کنيد، و سعي کنيد 
ــود، و براي آنچه شايسته و صالح و به فرمان حاکم عقل  تکرار نش
بود خدا را شاکر باشيد، تا به تدريج براي شما تخلق به اخالق ربوبي 

ملکه بشود.« جناب عالمه استاد حسن زاده آملي مي فرمايد: يکي از کلمات قصار عالمه طباطبايي، 
اين بود که: »ما کاري مهم تر از خودسازي نداريم.«

کتاب	فلسفه	تعلیم	و	تربیت	اسالمی
ــانی روابط عمومی، با توجه  به گزارش مرکز خبر و اطالع رس
به مهم بودن مسئله تعليم و تربيت و جايگاه ويژه آن در شکل 
ــام تربيتی جامعه،  جای خالی طراحی و برنامه ريزی  گيری نظ
مکانزيمی که بتواند بر اساس مبانی اسالمی اين وظيفه خطير 
را به عهده گيرد و تعليم و تربيت جامعه را با الگوگيری از آموزه 

های اسالمی جهت دهی کند، احساس ميشد.
ــول در آموزش و  ــه در ارتباط با تح ــيار طرحی ک يکی از بس
ــفه آموزش و  ــفارش و طراحی فلس ــد، س پرورش ارائه می ش

پرورش اسالمی بود و با توجه به تأکيد مقام معظم رهبری »که بايد بهترين و برجسته ترين فکرها 
ــتند همانند استاد مصباح  ــاراتی نيز به اين داش ــينند برای آموزش و پرورش طراحی کنند و اش بنش
يزدی«، برهمين اساس از محضر حضرت آيت اهلل مصباح درخواست شد که در اين کار ماندگار و 
ضروری دستگير آموزش و پرورش باشند. معظم له با بزرگواری اين درخواست را اجابت و گروهی 
ــی امام خمينی )ره( را مأموريت دادند تا زير نظر  ــمندان مؤسسه آموزشی و پژوهش از فضال و دانش

مستقيم ايشان نسبت به تدوين اين مجموعه اقدام نمايند.
کتاب فلسفه تعليم و تربيت اسالمی با تالش فرهيختگان مؤسسه در سال 90 در سه بخش مفهوم 

شناسی، مبانی تعليم و تربيت اسالمی و ساير مؤلفه های تعليم و تربيت منتشر شد.
بخش اول کتاب در سه فصل به عناوين مفهوم شناسی،  تعليم و تربيت و فلسفه آن و تعليم و تربيت 

اسالمی و فلسفه آن،  با موضوعات مهم، اختصاص يافت.
بخش دوم کتاب مبانی تعليم و تربيت اسالمی را در پنج فصل به کنکاش گذاشته و در فصل اول 
ــی،  در فصل دوم مبانی هستی شناسی،  در فصل سوم مبانی الهياتی، در فصل  مبانی معرفت شناس

چهارم مبانی انسان شناختی و در فصل پنجم مبانی ارزش شناختی، را توضيح داده است.
بخش سوم کتاب نيز در شش فصل،  اهداف تعليم و تربيت اسالمی،  اصول تعليم و تربيت اسالمی، 
ساحت های تعليم و تربيت اسالمی، مراحل تعليم و تربيت اسالمی،  عوامل و موانع تعليم و تربيت 
اسالمی و روش های تعليم و تربيت اسالمی را در موضوعات کاربردی و متنوع بررسی کرده است.

اين گستردگی، دقت و تنوع در موضوعات تعليم و تربيت، اين اثر را به يک اثر فاخر و گراسنگ در 
حوزه تعليم و تربيت اسالمی تبديل کرده است.

معرفي کتاب

تازه های نشرگزارش مديريت آموزش های آزاد

به گزارش مرکز خبر واطالع رسانی روابط 
عمومی حجت االسالم و المسلمين الهی راد،  
سرپرست مديريت آموزش های آزاد در گفتگو 
با قبس به ارائه گزارشی از فعاليت های اين 

مديريت در سال 91 پرداخت.
ــلمين الهی راد ضمن  ــالم والمس حجت االس
ــکر از تالش های فراوان حجت االسالم  تش
ــکل گيری مديريت  ــتانی، به فلسفه ش باغس
آموزش های آزاد اشاره و خاطرنشان کرد: اين 
مديريت به منظور ايجاد زمينه ای برای انتقال 
ــالمی به بدنه جامعه،  شروع به  معارف ناب اس
ــز و نهادهای متقاضی  ــرد تا برای مراک کار ک
دوره های آموزشی، معرفتی و بصيرتی در قالب 
کارگاه ها و کالس های آموزشی مبانی انديشه 

اسالمی را برگزار کند.
وی يادآور شد:  امسال هفدهمين دورة طرح واليت 
ــگاه فردوسی مشهد مقدس در  کشوری در دانش

جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا )ع( برگزار شد.
ــی از  مديريت آموزش های آزاد در بيان گزارش
ــال 91 اظهار داشت:  طرح واليت کشوری س
ــال 91 حدود  ــوری س برای طرح واليت کش
150 استاد بصورت مرحله اول و مرحله دوم در 
دانشگاه فردوسی مشهد مقدس مستقر شدند و 
برای حدود 3000 نفر از دانشجويان که بخش 
عمده آنان از دوره مقدماتی طرح واليت بودند 
چهار کتاب مبانی انديشه اسالمی)1(  »معرفت 
ــی و مبانی معرفت دينی«، مبانی انديشه  شناس
اسالمی)2( »خداشناسی فلسفی«، مبانی انديشه 
ــان، راه و راهنماشناسی« و  ــالمی)3(  » انس اس
مبانی انديشه اسالمی)4( »نظام ارزشی و سياسی 

اسالمی« را تدريس کردند.
ــم چهار بحث  ــی ه ــزود: در دوره تکميل وی اف
ــالمی)5( » فلسفه اخالق«،  ــه اس مبانی انديش
مبانی انديشه اسالمی)6( »فلسفه حقوق«، مبانی 
ــالمی)7( » فلسفه سياست و مبانی  انديشه اس
انديشه اسالمی)8( »مناسبات دين و مدرنيته«  

ارائه شد.
دکتر الهی راد اضافه کرد: در کنار طرح واليت 
ــتاد  ــوری، برای اولين بار تهيه محتوا و اس کش
طرح واليت های استانی »طليعه طرح واليت 
ــته شد و تا  ــوری« به عهده مؤسسه گذاش کش
شهريور در 21 استان  اين طرح برگزار شد که 
در مجموع حدود 7000 نفر در اين دوره های 
ــتانی آموزش ديده اند و بنا شد طرح طليعه  اس

ساير استان ها در بهمن امسال برگزار گردد. 
سرپرست مديريت آموزش های آزاد ساير طرح 
های برگزار شده را مورد توجه قرار داد و اظهار 
داشت: از طرح هايی که در تابستان امسال برای 

اولين بار برگزار شد، طرح واليت برای نخبگان 
کل کشور  با عنوان اردوی آموزشی »ماه خدا« 
بود که با تقاضای بنياد ملی نخبگان کل کشور 
به مدت ده روز برای 160 نفر از نخبگان سراسر 
کشور در مشهد مقدس برگزار شد و مبانی انديشه 

اسالمی به صورت فشرده به نخبگان ارائه شد.
ــئوالن بنياد  ــزود: بنا به اعالم نظر مس وی اف
ملی نخبگان، طرح واليت ويژه نخبگان بسيار 
ــد و طرحی بی نظير در ميان  موفق اجرا گردي
طرح های اين بنياد به حساب می آيد. برهمين 
اساس رياست محترم بنياد در مراسم اختتاميه 
ــاير نخبگان  ــان ادامه اين طرح برای س خواه

کشور شد.
وی ادامه داد: طرح حکمت از ديگر طرح های 
ــده بود که برای حدود 1500 نفر از  برگزار ش
اساتيد و اعضاء هيئت علمی دانشگاه های 
ــه و  ــد مدرنيت ــی مانن ــور موضوعات کل کش
غرب شناسی، جنگ نرم، عرفان های نوظهور، 

صهيونيسم شناسی و واليت فقيه ارائه شد.
ــرح معرفت را از  ــالم الهی راد ط حجت االس
ديگر طرح های امسال برشمرد و گفت: طرح 
معرفت در واقع آموزش مبانی انديشه اسالمی 
برای اعضای هيئت علمی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور می باشد که به تقاضای وزارت 
بهداشت و درمان، حدود چهار دوره در تابستان 

امسال برگزار شد. 
ــرای برخی از  ــزود:  طرح ويژه واليت ب وی اف
ــلمان برای  ــور، طرح س ــه های کش وزارتخان
مديران ارشد و معاونت های استانداری سراسر 
ــوزه علميه  ــرای ح ــرح واليت ب ــور و ط کش
انديمشک، از ديگر طرح های اين مديريت بود.

ــای آزاد همچنين به طرح  مديريت آموزش ه
ــاره کرد و گفت: دوره  های در حال اجرا نيز اش
ــر از مربيان  ــرای 5000 نف ــت مربی ب تربي
ــت که  ــور در حال اجرا اس بصيرتی کل کش
ــور برگزار  ــداران کل کش ــپاه پاس به دعوت س
می شود. در اين طرح، بحث هايی مثل واليت 
فقيه، جهان بينی اسالمی، جنگ نرم، مدرنيته 
و غرب شناسی، انقالب اسالمی، سيره فکری 
ــی حضرت امام و مقام معظم رهبری  و سياس
و همچنين تحليل مسائل سياسی روز تدريس 

می گردد. 
ــرح دوره تربيت مربی برای  ــه داد: ط وی ادام
حدود 1500 نفر از مربيان بصيرتی تهران 
بزرگ، طرح آموزش مبانی انديشه اسالمی برای 
ــگاه هنر،  ــاتيد دانش اعضای هيئت علمی و اس
تداوم طرح واليت برای کارکنان مرکز مطالعات 
ــران، طرح تداوم 20 نفر  راهبردی تابان در ته
ــگاه های  ــگان طرح واليت در دانش از نخب
تهران و طرحی برای خواهران طلبه و نخبه قم 
ــوت دفتر پژوهش های فرهنگی، ار ديگر  به دع
برنامه های در حال اجرای اين مديريت می باشد.

دکتر الهی راد افزود: برگزاری طرح واليت برای 
مديران صداوسيما، طرح ارائه مباحث معرفتی 
ــور،  برای مديران برخی از وزارتخانه های کش
ــه اسالمی بصورت  طرح آموزش مبانی انديش
ــوت نهاد  ــو کنفرانس به دع ــازی و ويدئ مج
نمايندگی رهبری سراسر کشور از طرح های در 

حال بررسی می باشد. 
ــطحی  ــت آموزش های آزاد مقابله با س مديري
ــری در حوزه معرفت دينی را از اهداف مهم  نگ
اجرا و تداوم اين طرح ها برشمرد و خاطرنشان 

کرد: يکی از بزرگ ترين آسيب هايی که برای 
ــت که  ــود دارد، اين اس ــالمی وج انقالب اس
ــانی که آينده کشور را بدست  جوانان ما و کس
ــنايی کافی با دين و گزاره های  می گيرند، آش
دينی نداشته باشند. ريشة بسياری از مشکالت 
جامعه در حوزه های گوناگون،  سطحی نگری 

در فهم دين است.
ــت که انقالب  وی ادامه داد: نکته دوم اين اس
اسالمی نياز به کادر انقالبی دارد، کادر انقالبی 
ــودش مبانی  ــه هم برای خ ــی کادری ک يعن
ــالمی را تقويت کرده و هم زمينه  انديشه اس
را فراهم می کند که تقويت معارف دينی برای 

جامعه جوان توسعه پيدا کند.
دکتر الهی راد تأکيد کرد: اين دو نکته مهم و 
اساسی چيزی بود که حضرت عالمه مصباح 
يزدی)حفظه اهلل( با همت بلند خودشان به آن 
ــت را دنبال  ــوده و بحث طرح والي توجه نم
کردند تا زمينه برای تربيت کادر انقالبی فراهم 
ــده نيروهای  ــود و بتوانيم در دهه های آين ش
انقالبی و متعهد برای مديريت کشور و زمينه 

سازی صدور انقالب به جهان داشته باشيم.
ــش روی اين  ــداز پي ــم ان ــان چش وی در پاي
ــد:  مديريت را مورد توجه قرار داد و يادآور ش
ــی که در جامعه وجود دارد  با توجه به نيازهاي
ــه از مديريت  ــيار عظيمی ک ــات بس و مطالب
ــم اندازی که  ــود، چش آموزش های آزاد می ش
ــتيم اين است که در قدم اول  بدنبال آن هس
بتوانيم به اندازه کافی استاد تربيت کنيم، ثانيا 
متون در سطوح مختلف تدوين کنيم تا بتوانيم 
نيازهای متنوع در سطوح مختلف را پاسخگو 

باشيم.

معارف قرآن4
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زالل معرفت

وظیفه	خود	را	در	شرایط	
امروز	جامعه	بشناسیم

ــم  مراس در  ــاح،  مصب اهلل  ــت  آي
ــی 92-91  ــال تحصيل افتتاحيه س
ــی و پژوهشی امام  مؤسسه آموزش
خمينی)ره( که در تاريخ 27 شهريور 
ــه برگزار شد، با بيان  در اين مؤسس
ــات به نعمت های  اينکه گاهی اوق
ــد:  الهی توجه نمی کنيم، يادآور ش
مسئوليت های سنگينی، بخصوص 
ــده بعضی از  ــد از انقالب، بر عه بع
ــعت  روحانيان قرار گرفت که يا وس
ــدا  ــت آن در ابت ــئوليت و عظم مس
ــخص نبود، و يا سايرين اصال  مش
امکان بر عهده گرفتن آن را نداشتند، 
که در درجه اول، مسئوليتی بود که 
امام )ره( به عهده گرفت و با استعانت 
الهی به انجام رساند، و بعد از ايشان 
مقام معظم رهبری با تدبير و صالبت 

بر عهده گرفتند.
ــان تأکيد کرد:  همه اين توفيقات در عرصه های مختلف  ايش
برای مقام معظم رهبری به اين جهت است که يک شعاعی از 

عنايت حضرت وليعصر )عج( بر ايشان تابيده است.
عالمه مصباح، مديريت و رهبری جامعه را بسيار مهم برشمرد و 
خاطر نشان کرد: بعضی از افراد اين جايگاه را درست نمی شاسند 

و قدر و منزلت آن را درک نمی کنند.
آيت اهلل مصباح با اشاره به اينکه تمام اعضا و جوارح ما به برکت 
وجود حضرت وليعصر)عج( رشد يافته، اظهار داشت: برای ما 
ــت که ارتباط خودمان را با حضرت بيشتر کنيم،  سزاوارتر اس
توسل داشته باشيم و مشکالت را با ايشان درميان بگذاريم و 
کاری انجام دهيم که مورد رضايت ايشان باشد تا رضايت الهی 

را به همراه بياورد.
ــت که  ــان با بيان اينکه از ويژگی های اين عصر اين اس ايش
ــايت در حال شبهه افکنی در مورد اعتقادات،  اصل  هزاران س
وجود خدا و غيره هستند، تأکيد کرد: بايد بسنجيم که در اين 
ــل آينده، به چه بخشی از  ــرايط، جامعه ما و بخصوص نس ش
معارف دينی بيشتر احتياج دارند و چه خطراتی بيشتر  آن ها را 
تهديد می کند، و در کسب علم در اين زمينه ها تالش کنيم تا 

پاسخ گوی نياز جامعه باشيم.
ــي چون برائت و  ــرايطی اکتفا به مباحث وی افزود: در چنين ش
استصحاب کافی نيست،  بلکه بايد در کنار فقه که اساس حوزه 
به شمار می رود،  در جهت تخصص پيداکردن در ساير زمينه های 

علمی و معرفتی مورد نياز جامعه و حل شبهات نيز تالش کنيم.
نیازهای	معنوی	در	سبک	حکومتی	بیشتر	

جوامع	مغفول	مانده	است
حضرت آيت اهلل مصباح يزدي، در ديدار با جمعي از روحانيون 
نمايندگي ولي فقيه در سپاه که در تاريخ اول آبان برگزار شد با 
اشاره به تحوالت فراوان در تاريخ که غالبا با تنش ها، برخورد ها 
و کشتارها همراه بوده است، اظهار داشت: برخي از فيلسوفان 
با نگاهي مادي انسان ها را نوعي از حيوان مي دانند که صفتي 
شبيه گرگ در او وجود دارد، که اين صفت غريزي موجود در او 

سبب تجاوز به ديگران و ظلم و ستم مي شود.  
ــوفان بر  عالمه محمد تقي مصباح يزدي ادامه داد: اين فيلس
ــي و حکومتي خود را شکل  همين اساس تئوري هاي سياس
ــد و وظيفه اصلي حکومت را کنترل افراد براي جلوگيري  دادن

از تجاوزات و ستم ها و تأمين امنيت دانستند.
عضو خبرگان رهبري با اشاره به اينکه در مقابل، نظر ديگري 
وجود دارد، ابراز داشت: در اين تفکر که متعلق به اسالم است، 

ــت، هرچند  ــان ذاتا گرگ نيس انس
زمينه هايي در اوست که مي تواند از 
گرگ بدتر شود، همانگونه که زمينه 
ــدن از فرشته نيز در او وجود  بهتر ش

دارد.
ــاره به  ــت اهلل مصباح يزدي با اش آي
ــاي غيرمادي  ــه گاهي از نيازه اينک
به نياز فرهنگي تعبير مي شود، ادامه 
ــا در برخي حکومت ها به  داد: نهايت
ــيقي به عنوان نيازهاي  هنر و موس
ــود و به  فرهنگي مردم توجه مي ش
ندرت حکومتي را مي توان يافت که 
در آن متصديان مديريت جامعه بيش 
از نيازهاي مادي و فرهنگي مذکور، 
و در جهت رفع ديگر نيازهاي اصيل 
ــته باشند، مگر در  بشري گام برداش
ــط انبياء و  ــي که توس حکومت هاي
امامان معصوم تشکيل شده است و 
ــه نيازهاي معنوي حقيقي  درآن ها ب

مردم توجه شده است.
ــاره به اينکه در جهان کمتر مي توان حاکماني يافت  وي با اش
که واقعا درصدد باشند که آنچه خواست پيامبر)ص( و علي)ع( 
بود، در جامعه اجرا کنند، ابراز داشت: حتي در کشور ما نيز برخي 
از مسئولين روحاني بر سرکار آمدند که باوري به آن نداشتند و 
حتي برخي رفتارهاي مکارانه و فريب کارانه آنها، و گرايششان 

به دنياو تجمالت، به معاويه بيشتر شباهت داشت.
استاد اخالق حوزه علميه قم ابراز داشت: زماني کساني نماينده 
ــاس وظيفه، تن به  ــدند که تنها به خاطر احس مجلس مي ش
نمايندگي مي دادند و شرکت در مجلس براي آنها نوعي رياضت 
ــود، اما چون تکليف مي ديدند، مجبور به انجام آن بودند، اما  ب

امروز تا چه اندازه اين تفکر در بين افراد وجود دارد؟!
عالمه مصباح يزدي افزود: متأسفانه بعضي از ما گاهي براي 
ــوان اصلح معرفي  ــخصي خودمان، فردي را به عن منافع ش
مي کنيم، درحالي که واقعا اصلح نيست؛ يعني اگر نماينده شدن 
ــد، از او حمايت کرده و به او رأي  ــخص به نفع ما باش يک ش
مي دهيم و اگر کسي با ما نباشد، هرگز او را اصلح نمي پنداريم؛ و 
از آنجا که رأي دادن را نوعي حق براي خود مي دانيم، معتقديم 
به هرکس بخواهيم مي توانيم رأي بدهيم، در حاليکه تکليف 

خود در شناخت اصلح و رأي دادن به او را فراموش مي کنيم.

قدر خويش را بدانیم و خودمان را ارزان نفروشیم

مبارزه با سطحی نگری در حوزه معرفت دينی يکی از اهداف مديريت آموزش های آزاد می باشد


