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یکى از مسائل بسیار مهمى که به عهده علما و فقها و روحانیت  اتت م مقابلته          

جدى با دو فرهنگ ظالمانه و منحت  اتصتدادى قتر  و  ترم و مهتارزه بتا                      

تیاتصهاى اتصداد ترمایه دارى و اقصراکى در جامعه ات م هرچند که این بلیته       

دامنگیر همه ملصهاى جهان گردیده ات  و عمًلا بردگى جدیدى بر همته ملصهتا         

تحمیل قده و اکثری  جوامع بشرى در زندگى روزمره خود به اربابتان زر و زور        

اند و حق تدمیم گیرى در مسائل اتصداد جهان از آنان تتل  قتده        پیوند خورده

ات  و على ر م منابع ترقار طهیع  و ترزمینهاى حاصلخیز جهتان و آبهتا و         

انتد و کمونیتسصها و          دریاها و جنگلها و ذخایرم به فقر ودرمانتدگى گرفصتار آمتده      

زراندوزان و ترمایه داران با ایجاد رواب  گرم با جهانخوارانم حق حیات و ابصکتار   

اند و با ایجاد مراکز انحدارى و چند ملیصىم عملًا   عمل را از عامه مردم تل  کرده

نهض اتصداد جهان را در دت  گرفصه و همه راههاى صدور و اتصخراج و توزیع و 

اند وبا القاى   عرضه و تقاضا و حصى نرخ گذارى و بانکدارى را به خود منصهى نموده

اند کته بایتد تحت           هاى محروم باورانده    تفکرات و تحقیقات خود تاخصهم به توده

هام جز تن دادن به فقتر       نفوذ ما زندگى کرده و الّا راهى براى ادامه حیات پابرهنه

باتى نمانده ات  و این مقصضاى خلق  و جامعه انسانى ات  که اکثری  تریت      

به اتفا  گرتنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهى اندک هم 

از پرخورى و اتراف و تعیشها جانشان به ل  آید. به هر حال این مدیهصى اتت    

اند و کشورهاى اتالمى به واتطه ضعف     که جهانخواران بر بشری  تحمیل کرده

اند که این به عهتده علمتاى       مدیریصها و وابسصگىم به وضعی  أتفهار گرفصار قده

اتالم و محققین و کارقناتان اتالمى ات  که براى جایگزین کتردن تیتسصم     

هاى تازنده و دربرگیرنده      ها و برنامه ناصحیح اتصداد حاکم بر جهان اتالمم طرح

ها را ارائه دهند و جهان مسصتضعفین و متسلمین را از          منافع محرومین و پابرهنه

 تنگنا و فقر معیش  به درآورند.

  ۸۱/۱/۲اهلل؛ امام روح

http://www.edalatkhahi.ir
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نظام ترمایه داری یک نوع قیوه زندگی ات  اگر به مهانی آن توجه نکنیمم ظاهر آن خدقه ناپذیر خواهد بتود.  
انسان به دنهال تود ات  که در نظام ترمایه داری به عنوان یکی از اصول اتاتی پذیرفصه قده ات  که ایتن  
موضوع در همه ادیان ات  اما قیوه آن مهم ات  که در ترمایه داری گفصه می قود از هر طریقی که ممکتن  

 قد. این دت  های نظری هسصند که مشخص می کند مهنای نظام ترمایه داری چیس .

 در نظام سرمایه داری اصل تکاثر سرمایه است نه مردم

مدیران و دولصمردان در نظام ترمایه داری قیوه زندگی مردم را به نحوی قکل می دهند که اتاس تتکتا تر      
ترمایه باقد. انسان در چارچوم این تیسصم تعریف می قود. اگر نقشی در این تکا ر ترمایه داقصته بتاقتیتد         
جایگاه و حقو  قما رقد خواهد کرد تا جایی که رییس جمهور آمریکا می قوید. قرک  های بزرگ آمریکایی  
اصلی ترین تامین کننده های مالی انصخابات ریات  جمهوری در آمریکا هسصند و این قرک  ها کستانتی را       

 انصخام می کنند که بصواند این فرآیند را تسهیل کنند و پشصیهان این نظام باقد.

 هر نظامی به نام غیر خدا حکومت کند، دچار فروپاشی می شود

باید گف  چیزی به عنوان فرو پاقی اندیشه های ترمایه داری نداریم و بنده با تاکید می گویم هر نظامی بته    
نام هرکسی اال خدا حکوم  کند دچار فروپاقی خواهد قد. اندیشه های قیطانی هم همیشه وجود داقصه ات   
و خواهد داق . فروپاقی ترمایه داری اتفا  نمی افصد زیرا این نظام به قدت با حس قیطانی انسان همخوانی  

 دارد و انسان ها دنهاله آن خواهند بود.

تال ات  از اتصداد اتالمی حرف زده اید و کار ما  ۰9برخی می گویند همه رقد کردند چرا ما رقد نمی کنیم. 
تال ات  گفصه ایم  ۰9میلیاردی را قاهد هسصیمم در جوام باید گف   ۰999به اینجا کشیده ات  که اخصالس 

این نظام بانکی اقکال دارد و  یر اتالمی ات  و چون به نام اتالم ات  کار را خرام کرده اتت . هتمتان         
 ترمایه داری را دارید به اتم اتالم به خورد مردم می دهید.

 جایگزین سرمایه داری از ایران شکل می گیرد

فروپاقی نظام ترمایه داری که می گویند اتفا  نخواهد افصاد. اما باید پرتید جایگزین این نتظتام چتیتست           
جایگزین این نظام بر مهنای الهی خواهد بود. جایگزین این نظام با مهانی اتالمی اگر بخواهد قکل بگیرد فق   
و فق  در نظام جمهوری اتالمی ایران خواهد بود. فق  باید گف  این نظام در ایران و در دانشکده های اتصداد  
این کشور ات . قما می گویید پس حوزه چی  من می گویم اول باید در دانشکده های اتصداد قکل بگیرد. ما 
در ابصدا حوزه ها را به اندیشه های فریدمن و ادام اتمی  مجهز کردیم بعد گفصیم حاال بسازید که این موضتوع  

 قدنی نیس . درد را ما ایجاد کردیم و باید حال خود هم دوا کنیم.

تاخصن نظام جایگزین توت  قما دانشجویان انجام خواهد قد و قما نهاید بگویید دیگری انجام خواهد داد اگر 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم را درت  بگویید من به قما می گویم می توانید.
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موضوع بحثم وضعی  فعلی بحران در آمریکات  و باید پرتید این بحران به چه میزان برای نظام تترمتایته      
داری زنگ خطر می باقد. در زمینه ویژگی این بحران می توان گف  این بحران در واتع بحران بدهی هات ؛  
بدهی دول  آمریکا همان حجم اتصقراض دول  فدرال ات  که از طریق انصشار اورا  ترضه دولتصتی تتوتت        

 وزارت خزانه داری امریکا بوجود می آید.

هدف از انصشار این اورا  ترضهم تامین کسری بودجه تالیانه آمریکا بوده و حجم این بدهی هتا بته صتورت        
متیتلتیتارد دالر       ۰99میالدی حجم این بدهی ها تالیانه  ۸99۰انهاقصه به قدت در حال افزایش ات . از تال 

افزایش می یاف  که نشان می دهد هر تال دول  آمریکا با کسری بودجه مواجه بوده ات . این موضتوع تتا      
میالدی یعنی تالی که بحران مالی آمریکا اتفا  افصادم ادامه داقصه که در این تال بدهی این کشور  ۸99۲تال 

تریلیون دالر رتید و در ٫۸/بدهی این کشور به  ۸990به یک تریلیون دالر رتید. در تال بعد از آن یعنی تال 
تریلیون دالر افزایش یاف . میزان حجم انهاقصه قده این بدهی ها تا ابصدای قهریتور متاه      ٫7/به  ۸9/9تال 

تریلیون دالر ۰/تریلیون دالر افزایش یاف  که در صورتی که تولید ناخالص آمریکا حدود ۱٫۰/امسال به مهلغ 
 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا را تشکیل می دهد.07در نظر بگیریمم این میزان بدهی حدود 

درهمین رابطه باید گف  آمریکا در عین حال هتم    
بزرگصرین تولید کننده دنیا و هم بزرگصرین بدهکتار  
جهان ات . توال این ات  که چه راهکتارهتایتی     
برای حل این مسئله وجود دارد  در پاتخ باید گف  
تقریها هیچ راهکاری برای حل بحران بتدهتی در     
آمریکا وجود ندارد. نه تنها راه حلی وجتود نتدارد        
بلکه باید گف  هیچ راه حلی هم برای کم کتردن    

در مرداد ماه امستال   S&Pاین میزان بدهی در آمریکا وجود ندارد. با توجه به این موضوعات ات  که قرک   
تدمیم گرف  رتهه اعصهاری امریکا را کاهش دهد. دلیل این کاهش رتهه اعصهاری هم این بود که نه در تیات   
های مالی امریکا تدمیمی برای کاهش این بدهی وجود دارد و نه در بین تیاتصمداران دو حزم آمریکا توافقی 

 عمومی برای حل این بحران قکل گرفصه ات .

تریلیتون دالر     ۸9به باالی  ۸9۸9نکصه جال  اینجات  که این قرک  پیش بینی کرده بدهی آمریکا در تال 
 خواهد رتید و این در صورتی ات  که دول  آمریکا تدمیم بگیرد بدهی امریکا را کاهش بدهد.

نکصه دیگری که باید به آن پرداخصه قود موضع گیری رییس جمهور امریکا در این باره ات . موضتع گتیتری       
اوباما در برابر این موضوع بسیار جال  بوده و اصال همخوانی با صحه  های تهلی دولصمردان آمریکا نتدارد و      
هیچ تنخیصی هم با نظریات کشوری که ادعا می کند کار کارقناتی بر روی مسایل مخصلف انجام می دهتدم    
ندارد. رییس جمهور امریکا گفصه ات : مهم نیس  که برخی موتسات چه بگویند ما همواره کشوری با باالترین 

رییس جمهور امریکا گفته است: مهم نیست که 

برخی موسسات چه بگویند ما همواره کشوری با 

باالترین رتبه اعتباری بوده و خواهیم بود. با این 

نوع برخورد با مسایل به نظر نمی رسد نظام 

 سیاسی امریکا بتواند بحران را حل کند.
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رتهه اعصهاری بوده و خواهیم بود. با این نوع برخورد با مسایل به نظر نمی رتد نظام تیاتی امریکا بصواند بحران 
 را حل کند.

 بی برنامگی دولتمردان آمریکا برای حل بحران

در حال حاضر باید پرتید راهکارهای توصیه قده برای این بحران از توی دولصمردان آمریکا چه بوده ات . در  
کاهش هزینه های دولصی به قرط عتدم   -/مجموع می توان گف  این راهکارها در تناتض با یکدیگر هسصند.  

برنامه های مقابله  -۰افزایش مالیات به قرط عدم کاهش ترمایه گذاری بنگاه ها؛  -۸کاهش مدرف خانوار؛ 
با بیکاری. دول  آمریکا در حال حاضر با بی برنامگی کامل مواجه ات . آخرین برنامه حزم حاکم آمریکتا در      

 کنگره با رای منفی نمایندگان مواجه قد.

بحران کنونی آینده جهان را تهدید می کند و باید گتفت    
آینده روقنی هم برای آن نمی توان مصدور بود. حال باید  
دید این بحران از کجا نشات گرفصه ات . یکی از دالیتل   
قکل گیری این بحرانم تاخصار نظام اتصدادی آمتریتکتا    

می باقتد.   ۸99۲بوده و دلیل دیگر آن بحران مالی تال 
که ارتهاط زیادی با این بحران داردم باید گف  اتصداددانان  ۸99۲نکصه جال  توجه آن ات  که در بحران تال 

میالدی هشدارهای جدی به مقامات تیاتی آمریکا دادند که بحرا ن بزرگی در کمین ات . این  ۸99۰در تال 
اتصداددانان در هشدارهای خود گفصند حهام مسکن قکل گرفصه در آمریکا در حال ترکیدن ات  و ابتزارهتای     

 مالی که در بورس آمریکا وجود دارد جهان را به تم  یک بحران خواهد برد.

می گوید: اگر تیتمت      /۸99اما جرج بوش رییس جمهور وت  آمریکام در پاتخ به هشدار اتصداددانان در تال 
مسکن به قدت افزایش یابد آن گاه مردم برای خرید مسکن اتدام نخواهند کرد و همین امر موج  می قتود    
مردم عادات مدرفی خود را تغییر دهندم بگذارید بازار به درتصی کار خود را انجام دهند. بازار مسکن تتیتکتل       

 های رکود و تورم خود را دارد. همان حرف های تاده و اولیه علم اتصداد را زده ات .

 تکرار حرف های رییس جمهور آمریکا توسط برخی اقتصاددانان وطنی

حرفی که رییس جمهور آمریکا در آن زمان گفصه ات  همان حرفی ات  که برخی اتصداددانان وطنی هم آن   
را به زبان می اورند و می گویند بگذار بشودم یکی از اصلی ترین تواعد نظام ترمایه داری ات . همین حترف     

بحران مالی جهان را فترا گترفت .       ۸99۲که بگذارید اتصداد کار خودش را انجام دهدم کاری کرد که در تال 
 بحرانی را ایجاد کردند که ما هیچ امیدی برای حل آن نداریم. //۸9همین بازارها در تال 

 جنبش وال استریت، اعتراضی در حال گسترش

میالدی  ۸99۲بحران فعلی یک بحران اجصماعی عظیم در آمریکا بوده و به قدت تح  تا یر بحران مالی تال 
تپصامیر)اواخر قهریور( در نیویورک قروع قده که حدود یک ماه از آن می گذرد و هم    7/ات . این بحران از  

همین حرف که بگذارید اقتصاد کار خودش 

 ۸۰۰۲را انجام دهد، کاری کرد که در سال 

 بحران مالی جهان را فرا گرفت. 
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که نشان دهمم خودقان هم از کلمه ترمایه داری اتصفاده می کنند. نکصه دیگری هم که باید به آن توجه کرد  
اذعان مردم آمریکات  که می گویند جنهش آنها تح  تا یر میدان الصحریر مدر ات  و بایتد گتفت  نتظتام          
اتصعماری که تالیان تالم مدر را تح  تلطه خود ترار داده بودم حال مردم همان کشور اتصعمار زدهم التهتام   

 بخش جنهش وال اتصری  قده اند.

تال نوقصه قده ات . در همین مجله پژوهتش    ۰باید پرتید چند کصام درباره بحران مالی در کشور ما در این 
های اتصدادی دانشگاه عالمه اعالم کرده ایم که تمام مقاالت انصقادی درباره نظام ترمایه داری را چاپ متی    
کنیم اما یک مقاله هم برای ما ارتال نشده ات . یعنی اتاتید ما و همکاران بنده در این زمینه کم کاری کرده  

 اند.

یکی از دانشجویان از دکصر درخشان پرتید: موضوع بدهی هایی که در این کشور ها وجود دارد چطور می تواند  
 بحران تازی کند 

وی در پاتخ به این توال گف : یک تاجر بزرگ می تواند بدهی داقصه باقد ولی با گردش مالی زیاد می تواند  
کارا عمل کند. در بازارهای اعصهاری خود گردش مالی باعث رقد می قودم اما باید گف  تالیان تال ات  کته   
اتصداد آمریکا معروف به مدرف کننده بوده ات  تا تولید کننده. مسئله دوم آن که این تیسصم تا جتایتی کته       
اعصماد جهانی به آن وجود داقصه باقد می تواند کار کند. اما اگر بحران داخلی در این کشور به وجود بیاید همان 

اتفا  افصاد و هم اکنون هم که اعصماد عمومی به این کشور وجود نداقصهم پتس ایتن        ۸99۲طور که در تال 
بدهی ها برای امریکا بحران تاز قده ات . اروپا هم با این موضوع مواجه قده ات . نسخه ای که برای اروپا   
چیده اند هم همان ریاض  اتصدادی ات  که نه تنها به نصیجه نرتیده بلکه بحران در این تاره در حال افزایش 

 هم می باقد. یعنی بعد از یونانم بحران به ایرلندم پرتغال و ایصالیا هم خواهد رتید.

در تمام این تال ها اروپا به دنهاله رو آمریکا تهدیل قده ات م در همین زمینه باید گف  اگر آمریکا ترما بخورد 
اروپا ت  خواهد کردم حال که آمریکا که بزرگصرین تکیه گاه ترمایه داری ات  با بیماری تخصی مواجه قتده    
ات  باید دید در اروپا چه اتفاتی خواهد افصاد. این بحران یک حرک  و ناآرامی اجصماعی ات  که آ ار وضربات  

 فراوانی برای نظام ترمایه داری دارد.

 مردم به دنبال جایگزین سرمایه داری هستند

 یکی دیگر از دانشجویان در توالی پرتید: فروپاقی ترمایه داری به چه معنایی می تواند باقد 

دکصر درخشان در پاتخ به این توال گف : فروپاقی نظام ترمایه داری مانند فروپاقی کمونیسم نیس . بتایتد      
گف  نظام تیاتی قوروی تابق فروریخ م اما تفکر و اندیشه مارکسیسصی هنوز هس  زیرا این یک نوع تفکر 
ات  که نمی توان آن را از بین برد. اگر ترمایه داری را به عنوان یک تفکر در نظر بگیریم هیچ گاه از بتیتن      
نمی رود اما ممکن ات  ترتیهات نهادی و نظامات اداری آن از بین برود. در همین دو تال گذقصه فروش کصام 

 های مارکسیسصی به قدت افزایش یافصه ات . مردم به دنهال الگوی جایگزین هسصند.
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مدیران مالی عالی را جذم کنند و مهم نیس  که این در این بین چند کارگر اخراج قوند. در ایتن تتیتستصتم         
 صحه  کردن از عدال  اجصماعی بی معنا می باقد.

 اعتماد به دولت ها و رسانه ها در این کشور ها از بین رفته است

به نظر می رتد در جوامع این کشورها دو نکصه اصلی از بین رفصه ات . از بین رفصن صالب  دولت  مترکتزی       
یکی از اصلی ترین ضربه هایی ات  که این بحران به نظام ترمایه داری زده ات . قاهد مثال این متوضتوع    

روز لندن از دت  نیروهای امنیصی خارج قده بود که نشان می دهد دول  در کنصرل بتحتران    ۰می توان گف  
ناتوان ات  آن هم به خاطر یک حرک  دانشجویی. در آمریکا هم می توان گف  اوباما توان اجرایی برای حتل   
این بحران را ندارد. یکی دیگر هم اعصماد به رتانه ها در این کشور ها از بین رفصه ات . زیرا می بینند رتانه ها 
کوچکصرین مسایل در مناطق دیگر دنیا را منصشر می کنندم اما بزرگصرین اتفاتات در این کشور را پوقش نتمتی   

 دهند. این موضوعات درحال تغییر دادن ارزش های ترمایه داری ات .

نکصه ای که باید به آن اقاره کرد این ات  که واژه ترمایه داری به ادبیات این کشورها دوباره بازگشصه اتت .  
در گذقصه می گفصند ترمایه داری را کمونیس  ها به کار می برند و هر کس این لفظ را به کار می برد بته او    
می گفصند توتیالیس . اما هم اکنون و در این بحران این واژه دوباره در ادبیات معصرضان وجود دارد و خواتصار  

 حذف ترمایه داری در کشورهای خود هسصند.

 نفوذ سرمایه داری به جمهوری اسالمی

در این بحران عظیم هیچ کس مسئولی  رتیدگی به امور را ندارد و اعالم نشده ات  که چه کستی مستئتول      
ات  و مردم نظام مالی را مسئول می دانند که درت  ات . وال اتصری  هم مظهر نظام مالی در آمریکا ات .  
مردم ترتیهات این نظامم قیوه تفکر این نظام که در همین دانشکده هم رایج ات م تفکری که رقد انسان را در 
گرو رقد ترمایه می داندم نهادهام نحوه ارزش افرینی را مسئول می دانند که خواتصار تغییر آن هسصند. ترمایته  
داری تا جایی پیش می رود که در همین اتوبان مدرس در تهران تابلویی می بینیم که روی ان نوقتصته قتده      

ات  قخدی  قما نوع تاعصی ات  کته بته       
دت  دارید؛ این مسئله نشان می دهد ترمتایته   
داری در جمهوری اتالمی ایران هم رتوخ کرده 
ات . یعنی همه چیز را در خدم  ترمایته متی     
دانند. این تفکر ترمایه داری ات  که متقتدتر     
بوده و مانند هوای مسمومی ات  که نمی دانیم 
وجود دارد و آن را اتصشمام می کنیتم و دچتار       

 بیماری می قویم.

بنده برای آن که به اندیشه های کمونتیتستصتی     
نوقصمم چند نقل تول را از بزرگان ترمایه داری آوردم    ۸99۲مصهم نشوم در کصابی که درباره بحران مالی تال 
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قهر را در آمریکا و تعداد زیادی از قهرهای دنیا را درگیر کرده ات  و بنابراین این اعصتراضتات در      09اکنون 
 حال گسصرش ات  اما باید گف  تا کجا می تواند جلو برود.

مشکل اصلی اعصراضات در نیویورک این ات  که نه رههری دارد و نه قخص و نظام خاصی را هدف ترار داده 
ات  و قعارهایی هم که می دهند هم تقریها مههم ات . مثال قعارهایی که داده می قود از این تهیل اتت :     
پول از تیسصم اتصدادی باید خارج قود. می دانیم این قعار نپخصه و نابجا ات . بنگاه ها و قرک  های چتنتد     
ملیصی باید جمع گردند و مردم به جای این قرک  ها ترار بگیرند. گرفصن مالیات یک درصدی از کلیه معامالتی 
که در بورس و فرابورس انجام می گیرد که این کار هم به دلیل پیچیدگی این معامالت  یر متمتکتن اتت .       
قعارهای این معصرضان کامال نسنجیده بوده و هیچ یکم مهنای اتصدادی ندارد. می توان از این قواهد اتصفاده  
کرد و گف  یک تری از مردم عادی دت  به اعصراض زده اند که به این افراد برچس  توتیالی  بتودن زده    
می قود که بعد از چند روز با گسصرش اعصراضات دیدند این حرف ها راه به جایی نمی برد. این افراد از تشتر       
مصوت  جامعه بوده که درد و رنج را می فهمند و   

 برای همین دت  به اعصراض زده اند.

تطعا این بحران برای نظام ترمایته داری آ تار       
جدی به همراه خواهد داق  که این موضوع بته    
ذات این بحران برمی گردد و باید گف  در تتمتام   
بحران های گذقصه اخصالف طهقاتی کاهش متی    

ایتن     ۸99۲یافصه ات  ولی در بحران مالی تال 
اتفا  نیفصاده و اخصالف طهقاتی کاهش نتیتافتصته     

 ات .

 بحران در ذات نظام سرمایه داری شکل می گیرد

نگرانی اجصماعی که در این بحران وجود دارد این ات  که همه کوقش ها برای نجات ترمایه و بانک ها متی  
باقدم زیرا این ذات نظام ترمایه داری ات  که در این نظام اصل بر حفظ و تراکم و تکا ر ترمایه ات . مهنای  
ترمایه داری بر اتاس ترمایه بوده و مصفکران این نظام اعصقاد دارند اگر می خواهیم از این بحران خارج قویم 
باید ترمایه و بانک ها و قرک  های بزرگ مالی را نجات داد. در این نظام معیارها و تنجش رقتد و ارزش       

 همه بر مهنای ترمایه ات .

وتصی به این بحران می رتیم علمای این نظام می گویند که برای حل این بحران باید ترمایه نجات پیدا کند. 
میلیارد پوند در انگلسصان به بانک ها کمک قده ات . میزان کمک به این موتسات در کشورهای  ربتی    ۲99

تا کتنتون      ۸99۲مشخص نیس  ولی باید گف  تریلیون ها دالرها به این قرک  ها کمک قده ات . از تال  
میلیون دالر افزایش یافصه ات م چون از این طریق متی ختواهتنتد        ۸۰حقو  مدیران مالی قرک  ها تا حدود 


