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 : چكيده
هايي كه در انديشه و تفكر اسالمي به ويژه  ها و غفلت در اين مقاله برخي از نارسايي

 و سه اشتباه بزرگ مورد توجه  داشتهدر بعد اقتصادي بعد از انقالب روي داده اشاره
 كم اهميت پنداشتن وجه اقتصادي در نظام اولين آنها غفلت. داده استقرار 

 دومين اشتباه بزرگ اجراي برنامه تعديل ساختاري است كه ؛اجتماعي اسالم است
نيافته از جمله ايران نبوده و  متناسب با مقتضيات و شرايط كشورهاي توسعه

 سپس به تحليل اشتباه سوم  كرده است وهاي سنگيني بر كشور ما تحميل هزينه
درك صحيح از نحوه رابطه ميان اصالحات اقتصادي و سياسي و نسبت يعني عدم 

به ) ره(پردازد و به طور كلي ايده جنگ فقر و غنا از جانب امام خميني  ميان آنها مي
گردد  عنوان راهگشاي اشتباهات گذشته و منشأ آثار و بركات براي آينده مطرح مي

 . شود ر كالم امام پرداخته ميهاي نظريه جنگ فقر و غنا د و در پايان به ويژگي
 

 :مقدمه
هاي بسياري را طي نموده است و البته هر يك از اين  نهضت اسالمي در دوران معاصر فراز و نشيب

 .داشته استها و دستاوردهاي خاص خود را  ها و نصيب ها، بهره فراز و نشيب
توسط » يه بر فلسفه نيچهّدر«هاي مكاتب رقيب با كتاب  تالش بزرگي كه در مواجهه با هماوردجويي

مرحوم » اصول فلسفه و روش رئاليسم«مرحوم سيدجمال الدين اسدآبادي آغاز شد با تدوين كتاب 
عالمه طباطبايي به اوج رسيد و در انديشه امثال شريعتي، مطهري و بهشتي به بار نشست، اما اين 

ي اعتماد همراه با اتكاء به نفس فرايند به غايت پردستاورد كه حداقل براي پژوهشگران مسلمان نوع
 .هاي خاص خود را نيز به جامعه ما تحميل نمود همراه داشت مانند هر تجربه اجتماعي، هزينه

 نفر معروف تا امروز بخش قابل توجهي از ٥٣واقعيت اين است كه حداقل از زمان پيدايش گروه 
ها و  زه فكري با ماركسيستورزان و دلسوزان جامعه اسالمي به مبار اوقات و ذهنيت انديشه

 اين مساله هم به واسطه رويارويي بي پرده انديشه ماركسيستي با اساس كهم سپري شده سماركسي
 . ناپذير بوده است ب فرهنگي كشورمان اجتنا-دين و هم به دليل شرايط خاص اجتماعي

هاي آنان در   مجاهدت و و دارند كه برخي از آنان ناشناخته اند تعداد زيادي از بزرگان وجود داشته
نامي از آنها در ميان نيست؛ در عين حال بالندگي و پيشرفت انديشه و فرهنگ اسالمي موثر بوده و 

هاي نظريه رقيب را برمال ساخته و از سوي ديگر  ها و محدوديت در اين فرايند از يك سو نارسايي
يات زمان مورد بازخواني و تفسير هاي جديدي از انديشه اسالمي را متناسب با شرايط و متقض عرصه

ند؛ اما اين كنش ها و واكنش ها يك هزينه بزرگ براي جامعه ما همراه داشت و آن هم ه اقرار داد
نگارنده بر اين باور . عبارت از دست كم گرفتن تا مرز ناديده انگاشتن ديدگاه اسالم درباره اقتصاد بود

راه را براي جبران نارسايي ها و » جنگ فقر و غنا «است كه مرحوم امام خميني با مطرح كردن ايده
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غفلت هايي كه در اين عرصه موجود است و تا همين امروز هزينه هاي سنگيني را بر جامعه ما 
 .تحميل نموده هموار ساخته و بابي را گشوده اند كه مي تواند منشأ آثار و بركات عظيم باشد

 
 سه اشتباه بزرگ تاريخي 

فلسفي ماركسيستي و ادعاي مطلق انگارانه -شمندان مسلمان با آموزه هاي فكريدرگيري شديد اندي
ماركس و ماركسيست ها درباره نقش اقتصاد به عنوان زير بناي هرگونه عمل اجتماعي به همراه 
ديدگاه تعصب آلود ايشان درباره دين و نقش آن در جامعه موجب گرديد كه در راستاي تعديل آن 

طلق انگارانه درباره نقش اقتصاد و عوامل اقتصادي در جامعه به اندازه اي تمركز ديدگاه نادرست و م
 فكري فراهم گردد كه ناظر بر –انرژي ها صورت گيرد كه انبوهي از استدالل ها و شواهد تاريخي 

 .داشبي اهميتي يا كم اهميتي عامل اقتصادي در توضيح بسياري از مسايل اجتماعي و تاريخي ب
نوعي در ضمير ناخودآگاه انديشمندان و متفكران مسلمان اذهان و انبوه شواهد به تدريج اين تمركز 

گرايش درباره جايگاه اقتصاد و عوامل اقتصادي بوجود آورد كه بر محور كم اهميت بودن يا حتي گاه 
كه در حالي  مهمترين اثر اين واكنش اشتباه تاريخي اين است. بي اهميت بودن آن پيش مي رفت

 حداقل طي نيم قرن گذشته، ده ها اثر بزرگ و كوچك درباره ابعاد گوناگون انديشه اسالمي به كه
رشته تحرير درآمده، تعداد كتاب هاي مربوط به اقتصاد اسالمي به طرز حيرت انگيزي ناچيز است و  

قر با محمداثر شهيد سيد» اقتصادنا« -در ميان همين تعداد به غايت ناچيز نيز تنها يك كتاب 
ثار مكتوب موجود در اين زمينه آ است كه چون نگيني كمياب و استثنايي مي درخشد و بقيه -صدر

 از نظر جامعيت و عمق، به هيچ وجه قابل از طرفييا به شدت تحت تاثير اين كتاب هستند و 
 . مقايسه با اثر ارزشمند شهيد صدر نيستند

 شهيد بزرگ ٢ند از آثار اقتصادي به جا مانده از البته در اين ميان دو استثنا وجود دارد كه عبارت
اقتصاد اسالمي يعني آيت اهللا مرتضي مطهري و آيت اهللا سيدمحمد حسيني بهشتي كه تالش هاي 
ارزشمند هر دو، جنبه مقدماتي داشت و به واسطه شهادت زود هنگام ايشان ناتمام ماند، و درباره 

ان اين دو بزرگوار به قدري واكنش هاي غيرمنطقي و همين آثار نيز حتي از سوي دوستان و نزديك
اما شدت حساسيت همراه با . استتعصب آلود ظاهر گشت كه شرح آن از حوصله اين مقاله خارج 

دهد  س و عصبانيت موجود را درباره هرگونه بحثي درباره اقتصاد از منظر اسالم به خوبي نشان ميتر
نيز احكام غالظ و شداد گرفت و برخي آثار مطهري را به طوري كه حتي دامن بهشتي و مطهري را 

 ! تا حكم به خمير شدن كشاند
اگر كم اهميت پنداشتن وجه اقتصادي نظام اجتماعي را اولين اشتباه به حساب بياوريم شايد بتوان 

اتفاق ) ره(ادعا كرد كه دومين اشتباه بزرگ، در اين زمينه، در دوران بالفاصله پس از رحلت امام
مواجه و از سوي ديگر در ايران نظام ، از يك سو جهان با فروپاشي بلوك شرق ١٣٦٨در سال . ادافت

با اين كه در طي سال هاي قبل، براي پيشبرد . اجرايي كشور دستخوش يك تحول بزرگ شده بود
اهداف توسعه ملي، بخش اعظم كارهاي مربوط به تدوين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
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 و در بخش هاي مربوط به اهداف و خط مشي هاي اين برنامه تا حدود زيادي شدهر به انجام كشو
اجتماعي مورد توجه قرار گرفته بود، ديري -جهت گيري هاي آرماني اسالم در عرصه هاي اقتصادي

، به كناري گذاشته شد و جاي خود را ينگذشت كه اين برنامه با وجود طي كردن همه مراحل قانون
 .داد» تعديل ساختاري«رنامه غيرقانوني و به تصويب مجلس نرسيده به ب

را اصول » تعديل ساختاري«ترديدي نيست كه بنيان هاي هستي شناختي و معرفت شناختي برنامه 
مرحوم امام امت در آخرين سال هاي عمر پربركت . موضوعه اقتصاد سرمايه داري تشكيل مي داد

، پيشگيرانه طي پيامي به همه ق را پيش بيني مي كردخويش هنگامي كه فروپاشي بلوك شر
اندركاران امور اجرايي كشور و نيز انديشمندان مسلمان در سراسر جهان، هشدار داد كه  دست

 .نبايست شكست ماركسيسم و فروپاشي بلوك شرق را به منزله پيروزي سرمايه داري قلمداد نمود
ان كه به نظر اين جانب به همان اندازه پيش بيني يكي از ابعاد عظمت و صالبت فكري و عملي ايش

 با اهميتش به آن فروپاشي بلوك شرق و شكست ماركسيسم اهميت داشته، اما تاكنون متناسب
 همين پيش بيني ترفندهاي سردمداران بلوك غرب در مواجهه با فروپاشي ،ستپرداخته نشده ا
 كه ايشان پيش بيني نمودند، امواج سهمگين  به اين معنا كه دقيقا به همان ترتيبي؛بلوك شرق بود

صنعتي غرب، يك پيام عمده بيشتر نداشت و بزرگ تبليغاتي راه افتاده از سوي كشورهاي -سياسي
آن هم عبارت از گسترش و تعميق اين باور بد بود كه شكست ماركسيسم فقط به يك صورت قابل 

 .داري آشكار شده است هكه در اين ماجرا پيروزي سرماي تفسير است و آن هم اين
به يك اعتبار قابل تفسير به مرعوب شدن مديريت » تعديل ساختاري«گرايش به اجراي برنامه 

شايد مهمترين عالمت قابل اشاره درباره اين ادعا، . توسعه كشور در برابر اين امواج تبليغاتي بود
ت اندركاران امور توسعه جمله ثابت و يكنواختي بود كه اكثريت قريب به اتفاق مسئوالن و دس

 ! »اين تنها راه نجات كشور است«: كردند كشور، به ويژه در عرصه اقتصاد مرتب به زبان جاري مي
به گمان اين جانب اشتباه اول و اشتباه دوم، چندان نامربوط با يكديگر نيستند و اين كه طي سال 

ريالي و انساني را نسبت -ع ارزيرغم آن كه ما بي سابقه ترين سطح مناب  علي١٣٧٥ تا ١٣٦٨هاي 
 ساله به كار گرفتيم و در عين حال بي سابقه ترين ٨به طول تاريخ اقتصادي كشور طي يك دوره 

را تجربه نموديم را نمي بايست ... سطوح بدهي خارجي، بدهي دولت به نظام بانكي، نرخ تورم و 
 . تصادقي تلقي نمود

 در بيان مديريت اقتصادي وقت كشور بي تاثير از سوابق واقعيت اين است كه عمق انديشه اقتصادي
تاريخي نحوه مواجهه ما با مسايل اقتصادي و ريشه و عمق درك و قدرت تحليل ايشان از مسايل 
مزبور نبوده و نيست وگرنه درك اين كه بنيان هاي هستي شناختي و معرفت شناختي اقتصاد 

جامعه ديني از اساس مغايرت دارد، مطلبي نيست نئوكالسيك با اصول جهان شناختي حاكم بر يك 
اين كه جهت گيري هاي نظري مزبور از اساس با عدالت . كه در سطح جهان ناشناخته باشد

اجتماعي منافات دارد، اين كه گروهي ديگر از كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه يك دهه 
دهه از «دست يافتند كه با عناويني چون  ييجاقبل از ما اين سياست ها را به اجرا درآوردند و به نت

مورد خطاب قرار گرفته و باالخره اين كه دستاوردهاي انتظاري » دهه فاجعه آفرين«يا » دست رفته
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از كاربست اين چارچوب نظري مشروط به شرايطي است كه جامعه ما به كلي فاقد اغلب آنها است، 
دسترس نيز به آساني قابل شناخت نباشند؛ اما ساده در » فارسي«مسايلي نيستند كه حتي با منابع 

انگاشته مي شد با طيف متنوعي از مسايل » خوش بيني«انديشي ها و سهل گيري هايي كه به غلط 
ديگر از قبيل عدم اعتقاد به لزوم مشاركت دادن انديشمندان و صاحبنظران غيرمطيع و عدم 

دست به دست ...  تخصصي و غرور بيش از حد و توجهي به مسايل بندي به موازين قانوني، بي پاي
 ! هم دادند و باالخره شد آنچه كه شد

مستقل از آن نقيصه زيربنايي و تاريخي در باب انديشه اقتصادي و نحوه نگرش به مسايل اقتصادي، 
رفت كه در دوره مديريت بعدي، حداقل به واسطه نزديكي زمان آن تجربه  به طور طبيعي، انتظار مي

و درگير بودن با بسياري از عوارض آن از قبيل بدهي هاي خارجي كه سررسيدهاي آن به گونه تلخ 
روع به كار دولت  شاي تنظيم شده بود كه با پايان زمان حكومت دولت مرتكب بدهي خارجي و

اشتباهات ... همراه باشد، بدهي هاي عظيم ريالي، پروژه هاي معوقه و نيمه تمام بيشمار و  دجدي
 تكرار نشود و جهت گيري هاي انتقادي رياست محترم جمهوري نسبت به عوارض آن تجربه مزبور

تلخ طي مبارزات انتخاباتي نيز چنين نويدي را مي داد، اما با كمال تاسف ما در دوره جديد نيز البته 
 .سوم هستيماز موضعي ديگر و با تكيه بر استدالل هايي از نوع ديگر در معرض وقوع يك اشتباه 

. دولت جديد يك شعار اصولي و درست مطرح كرد مبني بر تقدم امر سياسي در فرايند اصالحات
اين شعار كه با عنوان اولويت توسعه سياسي در دوره جديد به بحث گذشته شد تا آنجا كه ناظر بر 

تجارب تاريخي ايران طي چند صد ساله گذشته نمايانگر اين : هايي از اين قبيل است كه واقعيت
واقعيت است كه اغلب نابساماني هاي تحميل شده به كشورمان ريشه در عدم پاي بندي دولت ها به 
قانون و عدم تعهد آن به مبارزه با فساد موجود در ساختار ديوانساالري دولتي و بي اعتنايي آنها و 

اله توسعه طي نيم قرن اخير نيز كه مس. عدم تمايل ايشان به پاسخگويي نسبت به اقداماتشان دارد
در قالب يك مساله جهاني مطرح شده است تنها دولت هايي توانسته اند دستاوردهاي قابل توجهي 

 .در امر توسعه داشته باشند كه اصالح را از هيات حاكمه و نظام اجرايي آن شروع كرده اند
 كند و بدون دولتي كه متولي امر توسعه است ابتدا بايد خود به حداقلي از توسعه يافتگي دست پيدا

هايي از اين قبيل،  تقدم امر سياسي با توجه به استدالل . آن امكان جلب مشاركت عامه وجود ندارد
مساله اي كامال قابل دفاع است و در مباحث توسعه ملي نيز از پشتوانه هاي نظري و تجربي كافي 

صادي، تأويل و تحويل اما اگر اين تقدم را به بي اعتنايي محض به زيرسيستم اقت. برخوردار است
اي كرده ايم كه ملت ما يك بار تجربه تلخ آن را در  نماييم، بديهي است كه خود را درگير ورطه

انقالب مشروطيت داشته است و از ياد نبرده ايم كه يكي از مهمترين داليل انحراف انقالب مزبور، 
 .نداشتن هيچ ايده و برنامه، عدالت خواهانه اقتصادي بوده است

 عين حال كه جسته و گريخته از زبان نزديكان رياست جمهور جديد، بحث هايي با مضمون بي در
اعتنايي به مسايل اقتصادي شنيده مي شود، يك تصور نادرست از نحوه رابطه ميان اصالحات 
اقتصادي و اصالحات سياسي و نسبت ميان آنها نيز مالحظه مي شود كه ناخودآگاه دولت جديد را 

» ميلتون فريدمن«نزديك به چهل سال پيش . طه تكرار اشتباه دولت قبلي انداخته استنيز در ور
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بحثي را درباره » داري و آزادي سرمايه«اقتصاددان برجسته مكتب پولي در اثر كالسيك خود به نام 
ز طرفداران دولت نيز در قالب نسبت آزادي سياسي با آزادي اقتصادي مطرح كرده كه برخي ا

 : فريدمن مي گويد. ديگري به تكرار آن مي پردازند
آزادي در تصميم گيري هاي اقتصادي، جزيي از آزادي به معناي وسيع آن «

است؛ بنابراين آزادي اقتصادي از يك سو به عنوان يك هدف في نفسه قابل 
 دستيابي به آزادي طرح است و از سوي ديگر به عنوان يك ابزار ضروري براي

 ١»!سياسي
 مربوط مي –آزادي اقتصادي به عنوان يك هدف في نفسه  –تا آنجا كه به رهنمود اول فريدمن 

شود، به نظر مي رسد كه تجارب موجود، خواه در كشورهاي صنعتي و خواه در كشورهاي توسعه 
زديك به صفر در اقتصاد و نيافته، مي توانند به عنوان يك گواه صادق در باب بي اعتباري دخالت ن

نيز با حساسيت نزديكي به صفر در زمينه حمايت از توليدات داخلي در برابر رقباي خارجي يك 
ست و نتايج حاصل از چنين رويكردي نيز امروز براي ما كامال اهد مثال به سهولت قابل دسترسي اش

ده اند مطالب روشني در اين روشن است و اغلب آثاري كه درباره تاريخ اقتصادي كشورمان بحث كر
 .باب دارند

درباره محدوديت هاي اين سيستم نيز امروز حتي در ميان طرفداران سرسخت اقتصاد بازار نيز 
» پل ساموئلسن«براي مثال . مطلق انگاري ها جاي خود را به واقع بيني نسبتا بيشتري داده است

 : اد بازار مي نويسداقتصاددان برجسته نئوكالسيك درباره محدوديت هاي اقتص
حتي اگر نظام بازار به صورت كامل عمل كند باز هم بسياري از افراد به آن به «

و [عنوان يك نظام ايده آل نگاه نمي كنند به دليل آن كه نظام توزيع كاالها 
تبعيت مي كند نه از حياتي ترين » آراء دالري«در چنين سيستم از ] خدمات
م سالمت يك بچه فقير مي شود ممكن است شيري كه موجب تداو! نيازها

 ... نصيب گربه يك فرد متمول شود
را به دست كساني مي دهد كه قادر به ] و خدمات[اين مكانيسم، كاالها 

آنهايي كه بيشترين آراء پولي را در اختيار . پرداخت بهاي بيشتري هستند
 نظام كارآمد مدافعين و منتقدين مكانيسم قيمت ها بايد بدانند كه يك. دارند

 ٢».نابرابري ها گردد] انواع[بازار ممكن است منشأ 
در توضيح آن » فريدمن«اما در مورد گزاره دوم، يعني رابطه ميان آزادي سياسي و آزادي اقتصادي 

 : كه آزادي اقتصادي را منشأ يا پيش نياز آزادي سياسي مي داند اضافه كرده است

                                                      
١ - Milton Friedman. “capitalism and freedom”, the university of shicago press, ١٩٦٢, Pp, ٨-٧. 

٢ - Paul Samuelson and W.D. Nordhaus “Econom: es”, ١٢th Edition, ١٩٨٣, P.٤٩. 
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 اي براي دستيابي به آزادي سياسي در تدبير اقتصادي اگر به عنوان وسيله«
نظر گرفته شوند، به دليل اثري كه بر تمركز يا پراكندگي قدرت مي تواند 

سرمايه داري مبتني بر . اي برخوردار خواهد بود داشته باشد از اهميت ويژه
اي كه به صورت مستقيم به آزادي  رقابت، به عنوان سازمان اقتصادي ويژه

گردد؛ زيرا با  ه پيشبرد آزادي سياسي نيز منجر مياقتصادي معطوف است ب
تفكيك قدرت اقتصادي از قدرت سياسي منشأ تعادل و توازن متقابل هر دو 

 ١».مي شود
پندارند كه با تضعيف منزلت اقتصادي دولت،  در ايران نيز گروهي با همين منطق، چنين مي

در حالي كه آنچه كه . هد شدپذيري بيشتري برخوردار خوا اصالحات سياسي از درجه امكان
مطرح ساخته به طرزي بنيادي با » انگلوساكسون«بر پايه تجربيات معطوف به مدل » فريدمن«

شواهد تجربي موجود در كشورهاي در حال توسعه و به طريق اولي با ويژگي هاي تاريخي و 
 .اجتماعي ايران منافات دارد

هاسازي ها و تعديل ساختاري در جهان توسعه  يعني دهه آزادسازي ها و ر١٩٨٠اين كه در دهه 
نيافته دهه حاكميت ژنرال ها و كودتاهاي پي در پي نظامي بوده است، شاهد مثالي است بر اين كه 
اگر بسترهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، آزادسازي اقتصادي شكل نگرفته باشد، آزادي اقتصادي 

قدرت سياسي با تكيه بر ابتدا  ر ايران نيز اتفاقاًمنشأ انسداد بيشتر سياسي و اقتصادي مي شود و د
قدرت « كه با تكيه بر بوده اندتوانايي هاي نظامي ايالت و قبايل شكل گرفته و به دنبال آن 

است » انگلوساكسون«د و اين دقيقا عكس تجربه مدل وش قدرت اقتصادي نيز حاصل مي» سياسي
 .ت اقتصادي موضوعيت مي يافته استبه دنبال شكل گيري قدر» قدرت سياسي « در آنكه

با نيازها و تعميم شرايط و مسايل كشورهاي صنعتي، مستقل از تفاوت هاي بنيادي ميان آن شرايط 
زاي اقتصادي مي تواند ارزيابي شود و به   بازتابي از ضعف انديشه درونتواند ميو اقتضائات ايران نيز 

يران با يكديگر رابطه برقرار مي كنند و با توجه به اين ترتيب است كه اشتباهات سه گانه تاريخي ا
ابعاد تهديدهايي كه از اين ناحيه متوجه كشورمان شده و مي شود مي توان اهميت انديشه درونزا و 

 .را دريافت» جنگ فقر و غنا«راهگشا در عرصه اقتصاد و به ويژه در قالب ايده 
 

 »جنگ فقر و غنا«ويژگي هاي ايده 
مباحث بديع در عرصه اقتصاد حتي از سوي امثال شهيد مطهري و شهيد بهشتي هنگامي كه طرح 

با واكنش هاي به غايت غيرمنطقي و با انگ ها و برچسب هايي غيرمتعارف همراه باشد، شدت 
 .دشواري ورود در اين مباحث براي ديگران بهتر درك خواهد شد
ي اصولي اسالم در عرصه اقتصاد در اين ميان به خصوص فعاليت كساني كه با طرح انديشه ها

خود را در خطر مي بينند و همسويي و هم صدايي مقدس نماها و متحجرين، بسيار قابل » منافع«
                                                      

١ - Friedman.M. Ibid. Pp. ١١-١٠.  
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البته توجه داريم كه از ميان اشتباهاتي كه بر شمرديم، تنها ا ولي مربوط به دوران حيات . تأمل است
بود و چنين به نظر مي  نيز قابل تحمل ناست؛ اما براي ايشان حتي همان شرايط) ره(امام خميني 
با اين كه از سال ها قبل به اشكال گوناگون اصول غيرقابل خدشه و جهت ) ره(خميني  مرسد كه اما

گيري هاي محوري اسالم در بعد اقتصاد را مطرح مي ساختند، اما مترصد فرصتي بودند تا از يك 
 كنند و فضاي خوفناك و غيراسالمي ايجاد شده سو پيوند ضد انديشه متحجرين و زرساالران را افشا

از طرف آنان را از بين ببرند و از سوي ديگر طرح بحث به گونه اي باشد كه تا افق هاي زماني دور 
مطرح شدن نظريات استاد شهيد،  پس از ١٣٦٦در اوايل تابستان . راهگشايي خود را حفظ كند

بين عده اي از آقايان علما و همچنين در مطبوعات،  مطهري در زمينه نظام اقتصادي اسالم ...ا آيت
اين بحث مطرح شد كه آيا از ديدگاه اسالم، بين فقر و غنا جنگي وجود دارد يا نه؟ در آن زمان، 
يكي از فقهاي محترم صراحتا اظهار داشت كه در اسالم، جنگ حق و باطل مطرح است و نه جنگ 

 .فقير و غني
 مطابق با ١٣٦٦در مرداد ماه ) ره(امه داشت تا آن كه امام خميني طرح اين مباحث در مطبوعات اد

فرياد « الحرام يعني همان پيام معروف ...ا  در پيام تاريخي خويش به حجاج بيت١٤٠٧ذيحجه 
ياد كرده و با تأكيد بر قداست چنين » جنگ فقرو غنا«از نهضت مقدس اسالمي با تعبير » برائت

 : جنگي فرمودند
ل به نسل و سينه به سينه، شرافت و اعتبار پيشتازان اين نهضت نس... بايد «

 ١.»مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند
هاي  در مرحله بعدي، ايشان با مطرح كردن وجود دو طرز تفكر به نام اسالم و با بر شمردن ويژگي

 : هر يك از اين دو بينش ابعاد ديگري از مساله را باز كردند
به تنها چيزي كه بايد فكر كنيد، استواري پايه هاي ! ام ديفرزندان عزير جها«

اسالمي كه غرب و در راس آن آمريكاي . است) ص(اسالم ناب محمدي 
جهانخوار و شرق در راس آن شوروي جنايتكار را به خاك مذلت خواهد 

شاند؛ اسالمي كه پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومين و فقراي جهان اند و ن
حدان و كافران و سرمايه داران و پول پرستان اند، اسالمي كه دشمنان آن مل

طرفداران واقعي آن هميشه از مال و قدرت بي بهره بوده اند و دشمنان 
حقيقي آن زراندوزان حيله گر و قدرتمندان بازيگر و مقدس نمايان بي 

 ٢».هنرند
 : ايندفرم هاي اين دو نوع اسالم مي در پيام ديگري، ايشان در تشريح ويژگي

                                                      
منتخبي از مقاالت اولين كنگره بررسي انديشه هاي اقتصادي امام ) ره( از ديدگاه امام خمينيجنگ فقر و غنا« مصطفي كواكوبيان، - ١

 .٣٣٢، ص ١٣٧٧موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دوم . خميني
 . »٣٨، ص ١٣٧٦اسالم ناب در كالم و پيام امام خميني، چاپ سوم «، به نقل از ٥٩، ص ٢١ صحيفه نور، ج - ٢
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اسالم مستضعفين؛ اسالم رنجديدگان تاريخ؛ اسالم ) ص(اسالم ناب محمدي «
... اسالم آمريكايي...] اسالم و[عارفان مبارزه جو، اسالم پاك طينتان عارف 

درد؛ اسالم منافقين؛  اسالم سرمايه داري؛ اسالم مستكبرين؛ اسالم مرفهين بي
 ١»].است... [طلبان و اسالم فرصت طلبان  اسالم راحت

به طرز صريحتري در باب ويژگي هاي اسالم آمريكايي بحث كرده ) ٢٩/٤/١٣٦٧(در پيام استقامت 
آن را با مصاديقي چون اسالم اشرافيت، اسالم ابوسفيان، اسالم مالهاي كثيف درباري، اسالم مقدس 

 اسالم نماهاي بي شعور حوزه هاي علمي و دانشگاهي، اسالم ذلت و نكبت، اسالم پول و زور،
 .حاكميت سرمايه و سرمايه داران بر مظلومان و پابرهنه ها معرفي مي نم ايند

بزرگترين هديه و » فرياد برائت«در باب اهميت بحث جنگ فقر و غنا، در همان پيام مشهور به 
بشارت آزادي انسان را آزادي از اسارت فقر و تهيدستي معرفي كرده و اظهار مي دارند كه اين هديه 

ارت در چارچوب جهت گيري اقتصاد اسالم در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش و بش
 .مشاركت عمومي آنان و مبارزه اسالم با زراندوزان قابل تحقق است

از نظر ايشان وقتي كه اعيان و اشراف و متمكنين و يال و كوپال دارها متصدي امور يك كشور 
رند، اما در عين ظلم و جوري كه به مردم روا مي دارند در قهرا اينها مردم را به حساب نمي آو. شوند

 هفته –سخنراني ايشان در جمع اعضاي دولت [مقابل قدرتمندتر از خودشان خاضع خواهند بود 
و به همين خاطر است كه تصريح مي كنند كه هر قدر كشور به طرف فقرزدايي و ] ٧/٦/٦١دولت 

ران از ما منقطع و گرايش ملت هاي جهان به اسالم دفاع از محرومان حركت كند، اميد جهانخوا
با ) ٣/١٢/١٣٦٧(و باالخره در پيام به روحانيت ] ١٣٦٦ مرداد –فرياد برائت . [زيادتر مي شود

 : صراحت بيشتري اظهار مي دارند
در يك كالم در قالب ... كه مفاهيمي از قبيل جنگ حق و باطل، جنگ ايمان و رذالت و 

 .نا قابل جمع هستندمفهوم جنگ فقر و غ
 نقش تعيين كننده براي –به نظر مي رسد كه ايشان با مطرح كردن اين مفهوم چند ايده را كه 

 به صورت يكجا آورده و موانعي را هم كه در –سرنوشت انقالب اسالمي و همه مسلمانان جهان دارد 
] ه تعبير مرحوم دكتر شريعتيب[چارچوب اتحاد آگاهانه يا ناآگاهانه ميان صاحبان زر و زور و تزوير 

موجب ترس و واهمه انديشمندان و روشنفكران مي شد، تالش كرده اند كه به صورت يكجا برطرف 
 .سازند

ناظر بر شدت اهميت و حساسيت » فقر و غنا«براي رويارويي ميان » جنگ«به كار بردن تعبير 
. است و بايد با آن برخورد شوددر راس امور » جنگ«همانطور كه . مساله براي نظام اسالمي است

اين مساله از يك سو اهميت نحوه مواجهه با فقر مادي را براي سرنوشت امروز و فرداي نظام اسالمي 
مشخص مي سازد و از سوي ديگر نحوه شكل گيري و ويژگي هاي اركان و اجزاء نظام اسالمي را 

 : مشخص مي سازد
                                                      

 .»٣٨، ص ١٣٧٦اسالم ناب در كالم و پيام امام خميني، چاپ سوم «به نقل از . ١٩٤، ص ٢٠ور؛ ج  صحيفه ن- ١
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، آن روز است كه بايد ما فاتحه آن روزي كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد«
آن روزي كه رئيس جمهور با خداي نخواسته از آن . دولت و ملت را بخوانيم

آن روز است كه .  نشيني توجه بكندي كوخ نشيني بيرون برود و به كاخخو
آن روزي . انحطاط براي خود و براي كساني كه با او تماس دارند، پيدا مي شود

ي پيدا كنند خداي نخواسته و از اين خوي كوخ كه مجلسيان خوي كاخ نشين
نشيني بيرون بروند، آن روز است كه ما بايد براي اين كشور فاتحه بخوانيم ما 
در طول مشروطيت از اين كاخ نشين ها خيلي صدمه خورديم، مجلس هاي ما 
مملو از كاخ نشينان بود و از بين آنها معدودي بودند كه از آن كوخ نشين ها 

 همين معدودي كه از كوخ نشينان بودند از خيلي از نحرافات بودند و
آن روزي كه توجه اهل . جلوگيري مي كردند و سعي مي كردند براي جلوگيري

علم به دنيا شد و توجه به اين شد كه خانه داشته باشند چطور و زرق و برق 
سالم را دنيا خداي نخواسته در آنها تاثير بكند آن روز است كه بايد ما فاتحه ا

 ١».بخوانيم
كردند اين » فقر و غنا«اما به گمان اين جانب بزرگ ترين خدمتي كه ايشان با طرح انديشه جنگ 

است كه با رسوا كردن اتحاد شوم زراندوزان و متحجرين و مقدس نماها و برمال كردن نقاط ضعف 
 به وجود آوردند تا بدون هر يك از آنها، نوعي اميدبخشي و اعتماد به نفس را در ميان انديشمندان

انديشي كنند و با مطرح  كنندگان، درباره مسايل مربوط به حوزه اقتصاد ژرف واهمه از مالمت مالمت
تر از سر  تر و عالمانه كردن انديشه هاي بديع در اين زمينه، موانع پيش روي نظام اسالمي را آگاهانه

 ! ررهرو بادروحش شاد و راهش پ. اميد كه چنين باد. راه بردارند
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