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راهی برای خروج از دوگانه  »هدررفت منابع« یا »تشدید تورم«

نشــأت گرفتــه اســت. لــذا در نــگاه ایــن دســته، بایــد 
تلقــی عمومــی از »عدالــت« تغییــر کنــد و انتظارات 
مردمی که 40 ســال اســت بــه حمایت هــای دولتی و 
یارانه های آشکار و پنهان عادت کرده اند، اصالح شود 
و توقعی برای اختصاص درآمد حاصل از آزادســازی 
قیمت ها به مردم وجود نداشــته باشــد؛ بلکه قسمت 
اعظــم این وجوه به ســمت تولیــد و بخش خصوصِی 
واقعی هدایت شــود. در این صــورت، بتدریج »تولید 
و عرضــه« از »مصرف و تقاضا« پیشــی خواهد گرفت 
تنهــا منحنــی  نــه  آزادســازی قیمت هــا  و علی رغــم 
تــورم نزولــی خواهــد شــد بلکه بــر اثــر رونــق تولید و 
قدرت گرفتــن بخــش خصوصــی و افزایــش عرضــه، 
پــس از چند ســال ســطحی از رونق و قــدرت و رقابت 
اقتصادی و بالطبع اشــتغال پایدار بوجود خواهد آمد 
کــه طبقه محــروم نیــز در مراحل بعــدی از عوائد آن 
بهره مند خواهند شــد و با دریافت دســتمزد مناسب، 
بتدریــج قدرت خرید کاالهای اساســی بــا قیمت های 

واقعی را بدست خواهند آورد.
طبــق این رویکرد نباید از فشــار اقتصادی در طول 
چنــد ســالی کــه بــرای بهبــود اوضــاع تولیــد و ایجــاد 
اقتصــاد واقعــی و رقابتــی الزم اســت، ترســید بلکــه 
بایــد واقعیــت را پذیرفــت و بــا تکیــه بــه توصیه های 
علمــی و دوری از سیاســی کاری، اعتمــاد ایــن قشــر را 
بــرای طــی مســیر چندســاله ای کــه در اقتصــاد امروز 
جهــان غیرقابل اجتنــاب اســت، جلــب کــرد و تحمل 
محرومیــت از نیازهای اساســی تا زمــان نیل به وضع 
مطلــوب را در آنهــا بــه وجــود آورد. بنابرایــن در نگاه 
عینــِی  و  علمــی  ابعــاد  بــه  بی توجهــی  کارشناســی، 
»آزادســازی قیمت ها« اســت که تشدید و تداوم تورم 
را در پــی مــی آورد و لــذا همــان افزایــش نقدینگــی و 
تورمــی کــه طومــار دولــت دهــم را در هــم پیچید، در 

کمین دولت سیزدهم نیز نشسته است.

ë نقض« راهکار نظام کارشناسی برای جلوگیری از تورم«
ایــن دســته از متخصصیــن هرچنــد اشــراف خوبی 
نسبت به واقعیت های اقتصاد جهان دارند و پیش بینی 
آنهــا از عاقبت طرح دولت ســیزدهم نیز قابل تصدیق 
اســت، اما به همان انــدازه نیــز از واقعیت های جامعه 
ایــران بی خبرنــد و به همیــن دلیــل، راهکار آنهــا برای 
رفع تورِم ناشــی از آزادســازی قیمت هاـ  که در بســیاری 
از کشــورها تجربــه شــده و موفــق بــودهـ  در کشــور ایران 
قابــل  تحقــق نیســت. در واقع نظــام کارشناســی توجه 
ندارد کــه عینکی که برای مشــاهده روابط اقتصادی به 
چشــم زده ، عینیِت رفتار اقتصادی مردم ایران را نشان 
نمی دهد؛ مردمی که وجدان »عدالت خواهی« در آنها 
با ســابقه ای چندصدساله، از شــخصیتی زنده و جاوید 
در فرهنــگ ایــران یعنــی امیرالمومنیــن علیه الســالم 
الهــام گرفته و ســپس با انقالب اســالمی، بشــدت احیا 
و تشــدید شــده و در امور فرهنگی متوقف نمانده بلکه 
خود را در واقعیت های اقتصادِی جامعه ایرانی نشــان 
داده و موجب عدم پذیرش »فاصله طبقاتی شدید در 
الگوی مصرف« شــده اســت. چنین ملتی حتی اگر )بر 
فــرض محال( فشــار بر الگــوی مصرف خــود و کاهش 
ســطح آن را بپذیرنــد و بــه واکنش هــای شــدیدی مثل 
شورش های خرداد 71،  دی 96 و آبان 98 دست نزنند، 
حداقل آن اســت که تن به مشــارکت در الگوی تولیدی 
که این کارشناسان به دنبال تحقق آن هستند، نخواهند 
داد و مانع بزرگی برای هدایت یارانه ها به سمت تولید 
ایجــاد خواهند کرد. چرا که »تولید« در اصطالح علمی 
و تجربه عملِی جهان امروز، با محوریت »شــرکت های 
بزرگ« اســت کــه قدرت تجمیــع ســرمایه های کالن را 
دارد و نــه تنهــا به یک قطب اقتصادی تبدیل می شــود 
که با ایجــاد قله های ثروت در کنار دره های فقر، فاصله 
شــدید طبقاتــی را بــر ملت تحمیــل خواهد کــرد؛ بلکه 
در ادامــه، قدرت خریــِد »تصمیم گیری های فرهنگی و 
سیاسی« را نیز به دست خواهد گرفت و در نهایت برای 
افزایش سود خود، »هم پیوندی با حجم عظیم سرمایه 
و تکنولــوژِی خــارج از مرزهــا« را از نظــام طلب خواهد 
کــرد و بالطبع اســتقالل خواهی آن را از بین خواهد برد. 
روشــن اســت کــه چنیــن رونــدی در مقابله بــا فرهنگ 
عدالت خــواه و اســتقالل طلِب ایرانی اســت و رهبری و 

مسئوالن انقالبی و مردم به آن تن نخواهند داد.
پــس گرچــه امــوری از قبیــل مجوزهــای دســت  و 
پاگیر، ورود بانک ها به عرصه داللی، ضعف سیســتم 

مالیاتی، فقدان شفافیت مالی و...، سهمی در ضعف 
تولیــد ملی دارند اما علت اساســی عــدم رونق تولید 
در ایــران، ناســازگاری »الگــوی تولیــِد ســرمایه محور« 
بــا »وجــدان عدالت خواه ایرانی« اســت که بــه تعبیر 
حضرت امام »به خون سرمایه داران زالوصفت تشنه 
اســت«؛ وجدانی کــه واقعیت های ملموســی را پدید 
آورده و باعــث شــده بخــش بزرگــی از نیــروی کار در 
ایــران، کارگری برای بخش خصوصــی را نپذیرند و با 
خویش فرمایــی و فعالیــت در بخش توزیع و خدمات 
ســرمایه داران  بــرای  کارگــری  بنــد  از  را  خــود  ُخــرد، 
برهاننــد و با افزایش نرخ کاالها و دســتمزدهای خود، 
در مقابــل امواج تورم بایســتند و از این طریق، قدرت 
خرید سبدی از کاال را پیدا کنند که در مقایسه با قدرت 
خرید شاغلین در کشــورهای مشابه، به مراتب بیشتر 
باشــد و عرصه را بر متغیر ســرمایه و سوددهی آن در 
بخــش تولید تنــگ کند. این بدان معناســت که ملت 
ایران و وجــدان عمومی آن که پس از انقالب متحول 

شده، تحقیر در مقابل سرمایه را نخواهد پذیرفت.

به همین دلیل است که تالش های دولت سازندگی 
و دولــت اصالحــات برای تک نرخی کــردن قیمت ارز 
و حذف یارانه های ناشــی از آن )که بالنســبه مبتنی بر 
تحلیل نظام کارشناســی بــود و پرداخت مســتقیم به 
مردم را در پی نداشــت( نیز شکســت خــورد و موجب 

پیروزی جناح مقابل در انتخابات بعدی شد.
در واقــع انقــالب اســالمی و پشــتوانه مردمــی آن 
حداقل از سه ُبعد با الگوی تولید جهانی درگیر است؛ 
»انگیــزه تولید« )رفاه روزافزون بــر محور تنوع و مد(، 
»نهــاد تولیــد« )شــرکت های بــزرگ ســرمایه داری(، 
»بافــت تولیــد« )کاالهای مبتنــی بر تکنولــوژی برتر و 
اتوماسیون(. لذا نسخه کارشناسی موجود برای کاهش 
تــورِم ناشــی از آزادســازی قیمت ها از طریــق هدایت 
درآمد آن به سمت تولید سرمایه محور نیز نمی تواند 
عرضه را بر تقاضا پیشــی دهــد و بالطبع نه تنها تورم 
کاهش نخواهد یافت بلکه هر نوع آزادسازی، موجب 
تشــدید تورم و پیامدهای خطرناک و غیرقابل تحمل 
آن بــرای جامعــه ای خواهــد شــد که در عــرض چهار 
ســال اخیر، زیر فشار دو موج تورمی سنگین، کمر خم 
کرده اســت. یعنی توصیه کارشناســان بــرای رهایی از 
معضــل یارانه ها )فارغ از ناســازگاری آن با اعتقادات 
و اخــالق و التزامــات شــرعی(، از نظر عملــی و عینی 
امــکان تحقــق نــدارد و بن بســت و دوگانــه فوق الذکر 
را از بیــن نخواهــد برد بلکــه با صخره هایی ســخت از 
جنــس وجــدان عمومی ملت ایران مواجه و شکســته 
خواهد شــد و در نهایت، بحران را به شــکل پیچیده تر 

و بغرنج تر و یأس آفرین تری تداوم خواهد بخشید.

ë پیشنهاد راهکار جایگزین 
به نظر می رسد خروج از این بن بست و نقض این 
دوگانه هنگامی میســر خواهد شــد که نظام اســالمی 
بــه نســخه جدیــدی از تولیــِد عدالت محــور معطوف 
شــود و تعریــف نوینــی از »انگیــزه تولیــد« )افزایــش 
قدرت ملی(، »نهاد تولیــد« )کارگاه  های وقف محور(، 
»بافت تولید« )کاالهای ساده و بادواِم مبتنی بر تولید 
نیمه متمرکــز و کارگاهــی( را عملیاتــی کنــد؛ تعریفی 
کــه با وجدان عمومی ملت تناســب دارد و در نتیجه، 
عزم ملی بر محور تولید را امکان پذیر خواهد کرد. این 
تصویر کالن که باید مورد بررســی و تشریح قرار گیرد، 

می تواند خود را در این پیشنهاد سیاستی نشان دهد:
گرچــه دولــت در ابتــدا و بــرای تســکین فشــارها 
می توانــد یارانه مســتقیم به افــراد پرداخــت کند اما 
بتدریــج و در یــک شــیب محاسبه شــده بایــد درآمد 
حاصــل از آزادســازی قیمت هــا را بــه تولیدکننــد گان 
اختصــاص  نیمه متمرکــزی  و  کارگاهــی  و  ُخــرد 
دهــد که بــه تولیــد کاالهــای اساســی مشــغولند. این 
تخصیص باید از طریق پیش خرید یا خرید تضمینِی 
محصوالت آنها توســط دولت به قیمت های جهانی 
باشــد و مدیریــت اجرایــی و هماهنگی هــای الزم در 
قالب اردوهای جهادی، بســیج ســازندگی و... انجام 
گیــرد تــا نقــش نیروهــای جهــادی در اقتصــاد ملــی 
نهادینــه شــود و هندســه جدیــدی از وظایــف بــرای 
فعالیــت انقالبــی آنها ارائــه گردد کــه در چهارچوب 
اقتصــاد ســرمایه داری نیســت. در ایــن صــورت، هم 
انگیــزه قاچــاق و فســاد کاهــش خواهــد یافــت و هم 
عمــوم مــردم، کشــاورزان، باغــداران، دامــداران و... 
علی رغــم فشــار قیمت هــا، فضایــی مناســب بــرای 
فعالیــت اقتصــادی و کســب درآمــد الزم در جهــت 
تأمین قدرت خرید بدون حاکمیت قشــر ســرمایه دار 
مهاجــرت  و  تولیــد  انگیــزه  هــم  و  یافــت  خواهنــد 
معکــوس افزایــش خواهد یافــت و هم اعتبــارات به 
ســمت تولیدی هدایت خواهد شــد کــه ملت ایران با 
آن سازگاری دارند و در نتیجه، تدریجاً تولید و عرضه 
کاالهای اساسی از تقاضا و مصرف آنها پیشی خواهد 
گرفــت و تورم در این کاالها کاهــش خواهد یافت اما 
دولت تعهدی در قبال قیمت کاالهای غیرضروری و 

لوکس نخواهد داشت.
البتــه روشــن اســت کــه چنیــن سیاســتی موجــب 
»ارزش افزوده «ای که در نســخه های متداول توسعه 
مدنظــر اســت، نخواهد شــد چــرا که چنــان هدفی در 
شــرایط »جنــگ اقتصــادی« آن هم بــرای یک ملت 
عدالت خواه قابلیت تحقق ندارد. اما اتخاذ سیاســت 
فــوق در عــوض، ثبــات در بــازار کاالهــای اساســی و 
نیازهــای ضــروری مــردم و »امنیت اقتصــادی« را در 
پــی می آورد تا بــه جای آنکه هزینه هــای اولیه زندگی 
یک ملت از فروش سرمایه ای به نام نفت تأمین شود 
و حاصلــی جز تورم مزمن نداشــته باشــد، تولید ملی 
زمام این امر را بدســت بگیــرد و خالصی از هدررفت 
یارانه ها و تورم به صورت توأمان محقق شود و روحیه 
ملــی که بــا افزایش مــداوِم قیمت کاالهــای ضروری 

ضربه خورده، ترمیم شود و آرام بگیرد.
پــس از اینکه ســیر مــداوم افزایش تــورم و کاهش 
ارزش پــول ملــی، متوقــف و »خرمشــهر اقتصادی« 
بازپــس گرفته شــود، آنــگاه می توان گام هــای بعدی 
افزایــش  بــه  مربــوط  تدابیــر  یعنــی  برداشــت؛  را 
ثــروت ملــی را متناســب بــا واقعیات سیاســی کشــور 
پــی گرفــت و صــادرات و ارزش افــزوده را بــر محــور 
»تأمیــن کاالهــای اساســی متناســب با قــدرت خرید 
»اقتصــاد  و  داد  ســامان  منطقــه«  مســتضعفین 
خطــر  از  را  بنیــان«  دانــش  »تولیــد  و  مقاومتــی« 
تأویــل آن بر اســاس »جلوگیــری از تحریــم از طریق 
درهم تنیدگــی بــا اقتصــاد جهانــی و رقابــت در بازار 
کشــورهای توســعه یافته« رهایــی بخشــید. البته این 
پیشــنهاد هــم در وجه  عملی خود نیازمند دسترســی 
بــه آمارهــا و اعــداد و ارقــام در همــه بخش هــا برای 
تنظیم شــیب متناســب بــا وضعیت جامعه اســت و 
هــم در وجهه نظــری خود، به صــورت کاماًل اجمالی 
بیان شــده و برای مطالعه تفصیــالت آن می توان به 
کتاب »بررســی ســه تئوری قــدرت، اطــالع، ثروت در 
ســبک زندگی غربی و ســبک زندگی اســالمی« ـ که از 
آثــار ارزشــمند مرحوم حجت  االســالم والمســلمین 

مسعود صدوق است ـ مراجعه کرد. 

نگاهی دیگر به طرح بازتوزیع یارانه ها

و  دانشــگاه  اســتاد  شــربیانی  ســیدجالل  دکتــر 
کارشــناس مسائل سیاسی در مصاحبه با برنامه 
»بدون خــط خوردگی« رادیو گفت وگو، با اشــاره 
به تداوم مقاومت یمنی ها تا رســیدن به اهداف 
خود گفــت: ارتش و مقاومت مردمی یمن، طی 
ایــن ســال ها موفــق شــدند معادلــه بازدارندگی 
خودشــان را بــه دشــمن تثبیــت کننــد و این یک 
پیروزی بســیار مهم محسوب می  شود. شربیانی 
با اشــاره بــه آتش بس از طــرف نیروهــای درگیر 
در یمــن افــزود: شــرایط فعلــی در یمــن نشــان 
می  دهــد به رغــم همــه تجاوزاتــی کــه از ســوی 
ائتــالف ســعودی - امریکایــی در یمــن صــورت 
و در هشــتمین ســال آن حضــور  اســت  گرفتــه 
داریــم، هرگز نیروهای یمنــی و انصاراهلل خود را 
دربرابر خواســت امریکا و متحدان شــان تســلیم 
نکرده انــد. وی ضمــن تأکید بر تــداوم مقاومت 
یمنی هــا تا رســیدن بــه اهداف خود عنــوان کرد: 
ارتــش و کمیته هــای مردمــی یمــن کــه دولــت 
نجات ملی محســوب می  شوند، طی این سال ها 
موفــق شــدند معادلــه بازدارندگی خودشــان را 
به دشــمن تثبیت کنند و این یک پیروزی بســیار 

مهم محسوب می  شود.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه جنبش 
از  اســتفاده  بــا  جنــگ  دوم  ســال  از  انصــاراهلل 
کارشناســان داخلــی خــود توانســتند بــه تولیــد 
موشــک های پیشــرفته و نیــز پهپادها دسترســی 
پیــدا کننــد، اظهــار کرد: ایــن امر موجــب برتری 
نظامــی یمنی ها در مقابله با ســعودی ها شــد و 
در ســال های اخیــر نیز موفق شــدند بــه فناوری 
ســاخت موشک های پیشــرفته دســت پیدا کنند 
وهمچنیــن قایق های تندرو کــه یمنی ها را بر آن 
داشــت تــا حتــی بــه ســاخت خودروهــای زرهی 
به دســت مهندســین ایــن کشــور هــم بپردازند. 
شــربیانی بیــان کــرد: در دو مــاه اخیــر نیروهــای 
مقاومت یمن توانســتند با حمله های گســترده، 
طرف هــای درگیر خودشــان را وادار به آتش بس 
کننــد و بــه همیــن جهــت از دوم آوریــل شــاهد 
ملــل  ســازمان  اعــالم  بــا  ماهــه  دو  آتش بــس 
هستیم. البته این آتش بس در موارد مختلفی از 
سوی ائتالف سعودی نقض شده است اما در هر 
صورت این شرایط نشان می  دهد سازمان ملل، 
انصاراهلل را به رســمیت شــناخته است و مسأله 
بازدارندگی، سعودی ها را به این مرحله رسانده 

که تن به آتش بس بدهند.

این کارشــناس مسائل سیاســی درباره تبادل 
اســرای یمنی کــه ا خیــراً صورت گرفتــه توضیح 
داد و گفــت: پشــت پــرده ایــن تبــادالت اهــداف 
خاصی نهفته است. رسانه های همسو با ائتالف 
متجاوز ســعودی طی چند روز با هیاهوی زیادی 
به تبلیغ آزادســازی اســرای یمنی در چهارچوب 
روز  چنــد  در  پرداختنــد.  انسان دوســتانه  طــرح 
گذشــته خبرگزاری رســمی ســعودی ویدیویی را 
منتشــر کرده و در آن نشان می  دهد اسرای یمنی 
آزادشــده، توســط چند فروند هواپیمــا به عدن و 

صنعا منتقل شدند.
وی افــزود: بــا اجــرای ایــن نمایــش از ســوی 
ریاض، بالفاصله یمن واقعیت های پشــت پرده 
ایــن موضــوع را فــاش کرد و مشــخص شــد این 
اســرای ادعایی با لبخند و همراه دســته گل هایی 
کــه ائتالف متجاوز ســعودی بــه آنها اهــدا کرده 
بود و در هواپیما نشانده بود، افراد اسرای جنگی 
نبودنــد بلکــه تعــدادی کارگر و مــردم معمولی 
بودنــد که توســط خــود ســعودی ها ربوده شــده 
بودنــد و تحویــل مقامــات یمنــی شــدند. حتــی 
اعالم شــده بود 163اســیر یمنی آزاد شده اند اما 
تعداد واقعی آنها 117نفر بود که تنها پنج نفر از 
آنها اســیر جنگی بودنــد و مابقی یا کارگر یا افراد 

اخراج شده از خود عربستان هستند.
پایبنــد  چرایــی  دربــاره  همچنیــن  شــربیانی 
نبودن عربســتان نســبت به آتش بس با یمنی ها 
گفت: عربســتان وقتی خــود را در معرض خطر 
می  بینــد و حمله هــای گســترده ای کــه  علیه اش 
جملــه  از  می  گیــرد  صــورت  یمنی هــا  توســط 
حمــالت موشــکی بــه تأسیســات نفتــی آرامکو، 
بــرای اینکــه بتواند تا حــدودی جلوی گســترش 
حمــالت را بگیــرد، تــن بــه آتش بــس می  دهــد 
ولــی بعــد از اینکــه نیروهــای یمنــی- کــه تنهــا 
گروهی هســتند که در بخش بشردوستانه به این 
توافقــات عمــل می  کننــد و بــه آتش بــس پایبند 
هســتند- به عقــب می  روند و دســت از حمالت 
برمی  دارند، ســعودی ها دوبــاره حمالت خود را 
آغــاز و آتش بــس را نقــض می  کننــد و این کمال 
از  ســعودی ها  افــزود:  وی  اســت.  بی انصافــی 
همــه اهداف شــان در جنگ با یمــن بازمانده اند 
و نــه تنهــا به اهداف خودشــان نرســیده اند بلکه 
را هــم متحمــل  خســارت های جبران ناپذیــری 
شــده اند و این نشان دهنده ســردرگمی مقامات 

سعودی است.
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داســتان یارانه هــا در ایــراِن پــس از انقــالب، گویا قصد 
تمام شــدن ندارد و همواره مســئوالن و مردم را بر ســر 
یــک دوراهــی قــرار داده: از یک ســو آرمــان عدالــت و 
رسیدگی به محرومین در نظام اسالمی ایجاب می کند 
که این قشــر برای تأمیــن نیازمندی هــای اولیه زندگی 
مورد حمایت قرار گیرند و در برابر پدیده  بی رحمی به 
نام »مکانیزم بازار« تنها گذاشته نشوند و از سوی دیگر، 
قیمت گــذاری دولتــی و کاالهای یارانــه ای که نتیجه ای 
قهری از جنس فساد و رانت و قاچاق و عدم بهره وری 
و هدررفــت منابــع را در پــی آورده و در فشــار ناشــی از 
کاهش درآمدهــای ارزی، »آزادســازی قیمت ها« را به 

یک ضرورت اقتصادی تبدیل کرده است.
شــاید بتوان گفت کــه در دیــدگاه عمومی، وضعیت 
اقتصــادی کشــور بــا دوگانــه  »هدررفت منابع و تشــدید 
فســاد« )بــر اثــر حفــظ یارانه هــا بــا هــدف عدالــت( یــا 
»تشــدید تــورم« )بــر اثر حــذف یارانه ها بــا هدف حفظ 
منابــع(« مواجــه اســت. ایــن دوگانــه خــود را در تجربه 
دولت نهــم و دهم )طــرح هدفمندی یارانه ها( بیشــتر 
نشــان داد؛ طرحی که با هدف افزایش حمایت از قشــر 
مستضعف و رهایی اقتصاد از فساد و هدررفت یارانه ها 
بــه اجرا گذاشــته شــد امــا موجب ســیل تورمی شــد که 
ارزش و قــدرت خریــِد یارانه هــای مســتقیم را بــا خــود 
بــه ناکجاآبــاد ُبرد و فشــار اقتصادی بر اقشــار محروم را 
چنــان افزایش داد کــه رأی به دولت ضعیــف بعدی را 
در پی آورد. البته روشــن است که با لحاظ »آزادی عمل 
انسانی«، پرداخت یارانه مستقیم به افراد در مقایسه با 
اختصاص یارانه به کاالهای معین، ترجیح و مطلوبیت 
دارد امــا مســأله مهمــی که وجــدان عمومی قبــاًل آن را 
تجربــه  کــرده و برای آینده نســبت بــه آن نگرانــی دارد، 
موج گرانی و تورمی اســت که بر اثر آزادســازی قیمت ها 
و پرداخت های مســتقیم و افزایــش نقدینگِی حاصل از 
آن، بسیاری از خانوارها را زیر خطر فقر غرق خواهد کرد.

ë »تحلیل »هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت ها
در ایــن میــان، گویا زبــان حــال و قال کارشناســان 
اقتصــاد چیــز دیگری اســت. آنها معتقدند بن بســت 
فوق واقعی نیســت بلکه از عدم توجه نظام سیاســی 
بــه بدیهیــات علم اقتصــاد و محاســبات کارشناســی 

حجت االسالم محمدصادق حیدری
 عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه 

و مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم

به نظر می رسد خروج 
از این بن بست و نقض 

این دوگانه هنگامی میّسر 
خواهد شد که نظام اسالمی 

به نسخه جدیدی از تولیِد 
عدالت محور معطوف 

شود و تعریف نوینی از 
»انگیزه تولید« )افزایش 

قدرت ملی(، »نهاد تولید« 
)کارگاه  های وقف محور(، 
»بافت تولید« )کاالهای 

ساده و بادواِم مبتنی بر تولید 
نیمه متمرکز و کارگاهی( را 

عملیاتی کند؛ تعریفی که 
با وجدان عمومی ملت 
تناسب دارد و در نتیجه، 

عزم ملی بر محور تولید را 
امکان پذیر خواهد کرد

یک کارشناس مسائل سیاسی:

سعودی ها از همه اهداف شان در جنگ با یمن بازمانده اند


