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گفتگوی سیاستی چیست؟

ساختار مباحثه ای متمرکز بر شواهد مستخرج از یک 
پژوهش یا خالصه سیاستی است و از دل گفتگویی 

میان دو یا چند متخصص آن حوزه بدست می آید.

چه کسانی در گفتگو مشارکت دارند؟

شامل  مرتبط،  بینی  جهان  و  تخصص  با  افرادی 
عمومی،  رسانه های  مدنی،  جامعه  سیاستگذاران، 

پژوهشگران.

هدف گفتگوی سیاستی چیست؟

این مباحثه و گفتگو بایستی در بررسی دقیق و ارائه 
راه حل در زمینه تعاون کشور، نقش فعال داشته باشد 

از سوی دیگر هدفی برای

این گزارش ها چه چیزهایی را در بر می گیرد؟

دیدگاه ها و نقطه نظرات افراد حاضر در جلسه بدون 
جهت گیری روایت شود و بازتابی از درک یا عدم 
درک یک موضوع از سوی افراد شرکت کننده در 

آن باشد 

دیدگاه مطرح شده توسط نگارنده متن نباید به دنبال 
تصدیق شواهد مستخرج از یک خالصه سیاستی 
یا پژوهش اندیشکده باشد همچنین جهت گیری و 
نظرات متن نباید اجماع میان افراد مشارکت کننده در 
بحث را فرض بگیرد. مگر اینکه این موارد صراحتًا 

توسط خود افراد شرکت کننده اظهار گردد

این گزارش در دپارتمان فرهنگی اجتماعی اندیشکده 
تعاون و بر اساس مباحث مطرحشده در نشستی علمی با 
عنوان » مسجد تعاون مسیری به سوی حکمرانی مردمی « 
که در برج میالد مورخ 06/09/ 1401 به مدت قریب به 2 

ساعت برگزار شد، تهیه شده است. 

علت شکل گیری نشست: 

اقتصاد  تعاونی ها یکی از جلوه های حضور مردم در 
است و یکی از بسترهای مهم برای تحقق حکمرانی مردمی 
به شمار می آیند. عنصر اعتماد و شناخت یکی از لوازم مهم 
ایمانی  بین جمع های  تعاونی هاست که در  برای تشکیل 
بالفعل یا بالقوه وجود دارد. مساجد که محل تجمع اهل 
ایمان است، ظرفیت خوبی برای شکل گیری تعاونی ها و 
به طور کالن تر هسته های اولیه حکمرانی مردمی را دارد و 
می تواند در حوزه های مختلف فعالیت کند. در همین راستا 
اندیشکده تعاون اقدام به برگزاری نشستی با موضوع مسجد 
تعاون کرد و اساتید و مسئولین این حوزه به ارائه نظرات 

خود پرداختند.
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بیان مساله

با گسترش دموکراسی بعد از دهه 1990 در جهان، موضوع حکمرانی و مردم ساالری بیشتر موردتوجه واقع شد 
و این موضوع اهمیت یافت که چطور می توان حکمرانی را به سمت مردمی شدن پیش برد. مردمی سازی حکمرانی 
به تالش های جنبش های اجتماعی و نهادهای غیردولتی برای خلق فضاهای جدید مشارکتی در کلیه عرصه های 

حکمرانی اشاره دارد که این مشارکت منجر به تغییر و شکل دهی مجدد به رویه های حکمرانی می شود.

در جریان انقالب مشروطه و پس از پیروزی آن، برای نخستین بار در ایران معاصر از مشارکت مردم در امر 
کشورداری و جایگاه ملت در حکومت و قانون، سخن به میان آمد و پس از این برهه بود که اندیشمندان و 
سیاستمداران کم وبیش برای مردم در امور سیاسی کشور ارزش و جایگاهی قائل شدند که پیش از آن محلی از اِعراب 
نداشت. بدون شک روند حکمرانی مردم پایه در ایران، یکنواخت و ثابت نبوده و همواره با فراز و نشیب هایی همراه 
بوده است؛ به این صورت که در مقاطعی نقش مردم در مشارکت سیاسی باال و از سوی دیگر تصمیمات سیاسی 
از جانب صاحبان قدرت با در نظر گرفتن سعادت ملت انجام می گرفت و در ازمنه ای دیگر نیز حکمرانی مردم پایه 

دوران حضیض خود را می گذرانده است. 

حکمرانی خوب ناظر بر اعمال قدرت و حاکمیت بر مبنای ویژگی های مهمی همچون: حاکمیت قانون، 
پاسخگویی، شفافیت در تصمیم گیری ها و کنش ها، مسئولیت پذیری، نظارت قاعده مند و مستمر، نظارت پذیری، عدم 
تبعیض، فسادستیزی و اخالق مدنی است. در جهان امروز که آکنده از پیچیدگی های روزافزون، رشد و گوناگونی 
فزاینده نیروهای اجتماعی و تشکالت مدنی و رشد شتابان آگاهی های سیاسی-اجتماعی است، حکمرانی دیگر 
نمی تواند صرفاً مقوله ای مرتبط با حکومت و دولتمردان تلقی شود، بلکه بایستی مقوله ای ناظر به تعامل دوسویه 

حکومت و نهادهای مدنی و مردم باشد. )سردارنیا، 1395(

در الگوی حکمرانی خوب، نظام سیاسی با ماهیت کیفی و راهبردی در عرصه اجتماعی حضور پیدا می کند. 
دولت نقش مزاحم و انحصاری خود را به نقشی راهبردی و تسهیل کننده می دهد. دولت سطح گوناگون اداره و 
سازماندهی خود را بر پایه تسریع کنندگی و تسهیل دهی، بنیان گذاری و هدایت می کند. نیروها و گروه های اجتماعی 
با تعامل و تقابل اصولی شکل دهنده جامعه ای همساز و هماهنگ برای حرکت در جهت توسعه هستند. بدین سان 
اعتماد و همکاری و ساختار شبکه ای بر مبنایی سازمان یافته، در تمام سطوح زمینه را برای شکل گیری و گسترش 
سرمایه اجتماعی فراهم می کند و جامعه با این سرمایه اجتماعی مسیر توسعه را آسان تر طی می کند.)صفریان و 

امام جمعه زاده، 1396(

تعاونی ها یکی از جلوه های حضور مردم در اقتصاد است و یکی از بسترهای مهم برای تحقق حکمرانی مردمی به 
شمار می آیند. توسعه الگوهای تعاون در جوامع نوین شهری و روستایی می تواند بستری برای شکل گیری همکاری ها 
در عرصه های اقتصادی باشد. تعاونی ها درنتیجه تضارب افکار و سرمایه ها و همت های افراد، ظرفیت های قابل توجهی 
برای دستیابی به حکمرانی مردمی را به همراه دارند. اگر این تشکل با عنصر ایمان و اعتقاد نیز همراه شود، قدرت و 
سرمایه ای عظیم تولید می کند؛ چراکه هیچ پیوندی باالتر از پیوند ایمانی نیست و دست خدا پشتیبان آن خواهد بود.



9گفتگوی سیاستی شماره گفتگوی سیاستی شماره 1010

مساجد محل تجمع اهل ایمان است و مسجدی ها باانگیزه الهی کنار هم جمع می شوند. ازآنجایی که در این 
هدف مقدس باهم اشتراک دارند، صفا و صمیمیت بین آن ها موج می زند و حاضرند برای یکدیگر قدم بردارند. 
دوستانی قابل اعتماد و سالم که اگر همتشان را نیز در کاری معطوف کنند، می توانند موفقیت های بزرگی کسب کنند. 
این ویژگی ها همان بنیان ها و پایه های یک تعاونی است. لذا مسجد تعاون طرح ارزشمندی است که می تواند جمع 

مؤمنین را بیش ازپیش تقویت کند و مسیری برای دستیابی به حکمرانی مردمی باشد. 

گزینه های سیاستی
تشکیل پارلمان عمومی تعاونگران از تعاونی های فعال   
محور قرار دادن مساجد برای جشنواره های ساالنه تعاون   
طراحی های جدید در اکوسیستم تعاونی در سطح خرد و کالن با بهره گیری از تکنولوژی روز و تعیین دقیق    

جایگاه بازار
 تعیین متولی طرح مسجدتعاون    
ارتباط تعاونی ها با یکدیگر   
طراحی های بازی گونه جهت جذب مردم به سوی ساختارهای ارزش محور   
استفاده از ظرفیت های طبیعی موجود مانند ارتباطات خانوادگی، مسجد و هیئت و جمع هایی ایمانی   
ساخت یک الگوی موفق در شهر و روستا و سپس تبلیغ و گفتمان سازی آن الگو   
ایجاد پشتوانه قدرت اجتماعی و سیاسی برای مفاهیم مقدس همچون تعاونی   
تعریف صحیح از مفهوم بازار و جلوگیری از توسعه بی حدوحصر آن در بخش های دیگر اجتماع   
جلوگیری از تغییر ارکان اصلی در تعریف تعاونی    
عدم سرمایه گذاری در بسترها و پلتفرم های وابسته به بیگانه جهت طراحی های جدید   
واژه سازی ارزشی در حوزه اقتصاد و تعاون   
نقش محوری مساجد در توسعه تعاون و تعاونی    
حفظ عنصر تدریج در تغییر ساختارهای اجتماعی   
لزوم رعایت چهار گام اصلی دستیابی به حکمرانی: تولید دانش، توانمندسازی، گفتمان سازی، طراحی و    

شبکه سازی
حرکت به سمت حکمرانی مسجد محور با حفظ کارکرد اصلی مساجد.   
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حجت االسالم رائیجی1

ما باید به تعاونی ها واقعیت ببخشیم که نفعش هم به مردم برسد. آقای زریباف که معرف حضور هستند، آقای 
َفرزان مهر در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مسئول میز تعاون، آقای دکتر بان عزیز دانشگاه امام 
صادق خدمتشان هستیم. آقای قاسمی بزرگوار ایشان معاون طرح و برنامه بنیاد هدایت سازمان تبلیغات. آقای 
میرمحمدی رئیس بنیاد هم انشاهلل می آیند و در خدمتشان هستیم، آقای رحمانپور عزیز از دوستان ما هستند در 
معاونت، آقای احسان ولدان بزرگوار از دوستان خوب دانشگاه امام صادق علیه السالم در رشته اقتصاد تحصیل کرده اند 
و االن معاونت علمی منتا هستند، آقای غفوریان هم که از دوستان اندیشکده هستند، آقای تقی زاده هم مشاور آقای 
قمی در سازمان تبلیغات. حاج آقای زریباف شما شروع بفرمایید، این جلسه ی اندیشه ورزی است. چون ما می خواهیم 
یک سری اقداماتی را طراحی کنیم، این پروژه در اندیشکده ، پروژه الگوسازی ما است، یعنی دوست داریم که به 
سمت تحقق آن برویم. ما تعداد زیادی پروژه ی دیگر هم داریم که منتهی در الیه ی نظری است و سیاست گذارانه 
است. این پروژه را می خواهیم ببینیم چه اتفاقی در صحنه ی واقعی می توانیم رقم بزنیم. چون دسترسی هایی نسبت به 
حوزه داریم، نسبت به طلبه ها داریم، خود سازمان تبلیغات ممکن است تمایل داشته باشد. ما خواستیم خدمت عزیزان 
برسیم، هم از جهت علمی کمی صحنه را ببینیم که این حرف چقدر قابلیت شدن دارد، هم از جهت اجرایی سازمان 

تبلیغات و از جهت حاکمیتی چقدر مطلوب هست. 

آقای زریباف2

مفهوم»بِّر«و»تقوی«

خداوند در قرآن می فرماید: »تعاَونُوا َعَلی الِْبِرّ َو الَتّْقَوی« ما از این قبیل آیات که الهام بخش و جهت دهنده و 
انگیزه ساز است داریم، حاال به طور خاص شما دلتان قرص باشد که یک آیه ای دارید که می تواند مصداق فعالیت 
شما باشد. حاال این که مثاًل در جمهوری اسالمی یا بعد از انقالب چه تفکری راجع به مقوله ی تعاون و تعاونی ها 
بود و چه تصوری بود در قانون اساسی وضع شد، بزرگانی که بودند، متفکرین اقتصاد اسالمی چگونه می اندیشیدند 
بماند، یا بحث اصل 43 یا بعدها هم به یک شکلی 44 و اصول دیگری که نشان دهنده ی آن گرایش هست. مهم ترین 
گرایش اقتصادی ما در مکتب اقتصاد اسالمی احیای مفهوم تعاون هست. ولی نشد دیگر. حاال علت آن چه بود، االن 
جای آن اینجا نیست، وقتش هم نیست. انگیزه اش بود ولی به نظر خودم دانش و توانمندیش نبود و حاال نگرش های 
سیاسی، نگرش های فرهنگی و بعد، از آن مهم تر؛ بعد از جنگ داستان جهانی سازی و آمریکایی سازی جهان، به 
نظر من ضربه ای بسیار کاری -به جریان توسعه تعاون- زد. حاال این موضوع یک مقداری هم هم زمان با فروپاشی 
شوروی اتفاق افتاد. در کشور ما هم دانشگاه ها و مراکز علمی بیشتر مصرف کننده ی علم بودند و هستند، بنابراین در 
تبعیت از این جریان جهانی سازی فکر و فرهنگ ما این راه را آمدیم و اگر هم گسترشی در قوانین یا نهادهای تعاونی 
بود، بیشتر کمی بود و یا حتی تا آنجا که من اطالع دارم یا مطالعه ی اندک من نشان می دهد در حوزه ی قوانین هم 

1.   ریاست اندیشکده تعاون
2.   معاونت اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
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اگر کاری شده بیشتر باز با گرایش شرکت های خصوصی بوده است، یعنی زیرساخت یک شرکت خصوصی است 
و قوانین ما هم، قوانین شرکت های تجاری ما هم همان طور است. فقط تنها کارش یک مقدار تقسیم سهام یا تقسیم 
سود شاید بگوییم در مالکیت ها تا حدی نقش دارد اما باز گرایش به این نحو بوده که این اتفاق نیفتد یا به نحو خاصی 
بیافتد یا ناکارآمدی در عمل اتفاق بیفتد. این هم شاید هوشمندانه کنار این واقعه بوده که نهادی به اسم تعاون و این 
فکر و فرهنگ موردتوجه قرار نگیرد. حاال آمارها متفاوت است دیگر. حاال بر اساس همین قوانین هم بین یک درصد 

گفتند در سهم اقتصاد ما در حوزه ی تعاون تا 7درصد هست، در بهترین حالت. 
همینشکلتعاونیهایماهمیاجزیرهایهستندیاازهمبیخبرند. 
معموالًیکذهنیتیهمدرجامعهوافکارعمومیساختهشدهکهتعاونییعنیناکارآمدی. 

حاال چه در شهر چه در روستا. این واقعیت هایی است که من عرض کردم. اما شروع ما از آیه ی »تَعاَونُوا 
َعَلی الِْبِرّ َوالَتّْقَوی« هست. شاید اگر ما مفهوم بر و تقوا را خوب درک می کردیم و مصداق های آن را از همان دهه ی 
60 شروع می کردیم و در نهادهای قانونی و اجرایی کشور وارد می کردیم صیانت می شد. این کار را نکردیم. این اول 

داستان خودمان. و من فکر می کنم؛ 
»بر«تعیینکنندهومشخصکنندهیمسیروبستروموضوعحرکتاستو»تقوا«روشاست. 

یعنی ما اگر می توانستیم این دو را خوب فهم کنیم در قوانین ما، در نظام حقوقی تعاونی های ما، که من دیدم 
یکجایی نوشته بودید که اندیشکده یکی از کارهایش همین بحث حقوقی بود. این کار انجام بشود انشاهلل. امید است 
که تغییراتی رخ بدهد. ببینید وقتی شما می گویید »بر« یعنی باید فعل خیر باشد. ما مفهوم »بر« را بیشتر اخالقی معنا 
کردیم. اینیکیازمشکالتمااستدرتفاسیرآیاتمعموالًبرداشتاخالقی،مذهبی،فردیوبعضیوقتها
عرفانیداریم،درحالیکهاینهامفاهیماجتماعیاست.»تَعاَونُوا َعَلی الِْبِرّ َوالَتّْقَوی«یعنیکفخیابان.کفزمین

بهایننحوعملکنید.اینطورباهمباشید. 

همدلی پایه تعاونی

حاال خود این تعاونی هم می شود مفهوم خیلی متعالی از آن تصور کرد. می شود خیلی مفهوم پایین از آن تصور 
کرد. منتهی متعالی آن این است که اصاًل شما در حین این که در عالم کثرت هستید دارید به وحدت می رسید. یعنی 
این قدر باید دلسوزانه،همرازانه،همدالنهیکفعالیتاقتصادیاجتماعیرخبدهد.اینمسئلهخیلیمهماست
کهماتوجهنمیکنیم.بهخاطرآننگاهیکهبایدهمهچیزبراساسبازارشکلبگیرد. بر اساس سود شکل بگیرد. 
در نگاه همدالنه شما کجا تعاملت بر اساس منفعت خواهد بود؟ هرکس بنا باشد به فکر منفعت خودش باشد که 
درواقع دارد جنگل می سازد که! بعد که جنگل ساخته شد می گویند دعوا شد و شده تعارض منافع. حاال بیاید این 

را حل کنید. 
اگرپایهبرهمدلیوهمراهیوهمفکریوهمکاریبود،دلیلینداشتکهتعارضیشکلبگیردو 

چقدرماامروزدرجامعههزینهمیپردازیمبهخاطرهمینتعارضمنافعکهامروزهمیگویند.
حاال خودشآن هم می گویند. خود طرفداران بازار می گویند تعارض منافع شده. مگر بنا بوده بشود؟! حاال که شده 
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دوباره برای حل تعارض منافع باز پناه می آوریم به بازار. یعنی از خودش می خواهیم که ما را نجات بدهد. 

به خاطر این که ما مسیر سازوکارهای تعاونی و تعاونی سازی را غلط آمدیم. یعنی ساختارهای اجتماعی و 
نهادی مان بر اساس مشارکت مردم نبوده! 

هنوز هم است و این جو هم غالب است و تا این جو غالب فکری فرهنگی و در حوزه های فرهنگ مدیریت 
سیاسی غالب باشد کار خیلی سخت هست. امروز شما خیلی زحمت کشیدید. و خدا خیرتان بدهد که حداقل نام 
تعاونی را تعالی دادید، البته اگر من بودم این کار را در مسجد می کردم نه در برج میالد. چون اتفاقاً مکان تعاونی 
مسجد است نه برج میالد. یعنی شما وقتی اقتضائات مکانی، فقهی و غیره را نگاه می کنی، همه ی زحمات خوب 
است، ولی اگر فضا و مکان مسجد بود، شما زودتر به نتیجه می رسیدید. ارزش مکان را کم نگیرید. شما می گویید 
مسجد و تعاون. ما از این کارها از اول انقالب خیلی دیدیم. مفاهیم مقدس در قالب های نامقدس. این انتقاد ما را 
بپذیرید. این ها خودش یک نوع تعارض را نشان می دهد. این ها حقایقی هست، جامعه ی کف خیابان ما با برج میالد 
ارتباطی نمی گیرد. ببینید من االن 60 سال سن دارم، 60 سال است در تهران زندگی می کنم، اولین بار است که پا به 
اینجا گذاشتم، چه برسد یک شخصی که مثاًل در دهات سیستان و بلوچستان است دارد از زیر حصیرهای خانه اش به 
برج میالد نگاه می کند، بعد می گوید تعاون رفت آنجا! با شما نمی آید. من عذر می خواهم، خیلی نکته ی مهمی گفتم. 

روش و مسیر مهم است

وقتی ما می گوییم تعاون خیلی بار معنا دارد، قبل از این که شما بروید این نهاد را جا بیندازید، باید مفهوم مردمی 
شدن را بفهمید. این آمدن اقتصاد در درون مردم، حاال یک وجه آن مالکیت است، عمومیت بخشیدن به منافع هست، 
یک بخش آن مشارکت در عمل است. مشارکت در اجرا است، تا استعدادهای این بالفعل شود. یک بخش آن 
تازه بهره مندی است. یعنی همه ی سطوح باید مردمی بشود، اگر همه ی سطوح هم تعاونی هایی ایجاد می شوند که 

نمی توانند این کار را بکنند الاقل یک بخشی را انجام بدهند.

تشکل هایی که مبتنی بر یک ارزش مقدس شکل می گیرد- همین را شما می گویید- ولی باید همین همدلی 
مشخص مثاًل فرض کنید تشکل های اربعین، یا هیئات، یا مساجد. این را متوجه هستم. حتی خیریه ها، خیلی از 
خیریه هایی که باانگیزه های الهی و ... ببینید یک تفاوتی دارد. مثاًل خیلی Charity1 است که در غرب شکل می گیرد، 
ولی این ها الهی که نیست، این انگیزه از روی اعتقاد نیست، انتهای آن به یک منفعت بلندمدت می خورد. یا حداکثر اگر 
هم مثاًل راکفلر یک روز می آید خیریه ای می زند خیلی هم تبلیغات آن را می کند حاال اگر انگیزه های مادی هم نباشد 
حداقل ارضای انگیزه های نوع دوستی اش هست. می گوید من مثاًل جیب صد هزار نفر را زدم حاال هزارتای آن ها 
را دستگیری می کنم. این که امام صادق علیه السالم می فرمایند شخصی می رفت دزدی می کرد، بعد می آمد ده درصد 
آن را صدقه می داد، می گفت این برابر است، چون صدقه ده برابر حسنه دارد. پس صفر به صفر می رویم جلو. این 
داللت حدیث به چه هست؟ به این است که روش مهم هست. و مقبول نیست. امام صادق علیه السالم می فرماید که 
همچنین چیزی حرام هست. ما نمی توانیم با روش های غلط نتایج درست بگیریم. این مسئله بسیار مهم است که من 

1.  خیریه
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اشاره کردم، تقوا اشاره به روش هست، یعنی شما باید در روش عملت به این دقت بکنی تا به نتیجه ی مطلوب برسی. 
و اال قطعاً حس عمومی جامعه نمی پذیرد. االن خیلی از خیریه ها هستند که اساس آن ها تعاون است و اتفاقاً باالتر از 
یک تعاون است بر اساس منفعت عمومی. اساسش بر ایثار هست. حتی اگر باانگیزه های نوع دوستانه هم باشد. ولی 
ما داریم چه می کنیم؟ مثاًل االن وزارت کشور، مثاًل فرض کنید همین جاهایی که مؤسسات تعاون به معنای حقیقی و 
واقعی اش را دنبال می کنند، این قدر این ها را اذیت می کنند که این طرف در دفاع از انگیزه های معنوی اش، از خودش 
دفاع های مادی می کند و خراب می شود. مثاًل دفتر مالیاتش را دو دفتره می کند، برای این که وزارت فالن می گوید تو... 
با نگاه بدبینانه به آن نگاه می کند و این مؤسسات را مرکز پول شویی می داند. که البته این ها هم حساب شده هست. 
می خواهم عرض کنم قضیه پیچیده است. ضمن این که شما وارد کار مقدس شدید همه ی جنبه های آن را ببینید، 

بحث مردمی شدن را ببینید. 

پارلمان عمومی تعاون گرها

یک پیشنهاد هم دارم و والسالم. در نهادهای عمومی اگر ما بخواهیم از مقوله ی تعاون دفاع کنیم، حاال حتی به 
معنای میانی آن باشد، همین تعاونی موجود هم مقدس هست. همین اندازه ای که برای گسترش مالکیت است، باز 
از همین هم می شود شروع کرد، نباید این ها را نفی کرد. اما به قول شما مرتب باید ارتقا بخشید و در همه ی سطوح 
برای آن جنگید تا به آن شکل ایده آل دربیاید، ایجاد یک چیزی به اسم پارلمان عمومی هست. ببینید االن مثاًل بگویند 
بخش خصوصی پارلمانی دارد از منافعش دفاع می کند، در کشور ما نمی دانم چند هزار تعاونی داریم، عددهای باالیی 
می گویند، چقدر تعاونی فعال داریم؟ صد هزار؟ این ها کجا دورهم جمع می شوند. اصاًل شما بگو هر تعاونی یک 
نماینده داشته باشد. شما یک پارلمان صدهزارنفری را تصور کن! کشور را می گیرد دیگر! ولیهویتبخشیاداری
وسیاسیومدیریتیبشوداتفاقبزرگیاست. حاال فارغ از بحث کیفیت و این هایی که من اشاره کردم. این پیشنهاد 
من است، ما صد هزار تعاونی، اصاًل ده هزار تعاونی، االن اتاق بازرگانی ما می گویند 20 هزار عضو دارد، حاال چقدر 

آن فعال است نمی دانم... 
شمایکپارلمانصدهزارتاییازتعاونیهایفعالبگذارید،اوضاعتغییرمیکند. 

اینکه می گویید اندیشکده الیحه تهیه کند یا طرح تهیه کند برود مجلس از آن دفاع کند، یا خود خانه ی تعاون، اتاق 
تعاون، همه ی نهادها دورهم جمع بشوند... می خواهم بگویم از این کارها غافل نشوید، به خاطر این که ما نتوانستیم به 

ایده آل ها برسیم، این هم اثرگذاری اش جدید است اما همراه این باید کار کیفی و مطالعاتی بشود.

دکتر بان1 

تعاونی و ارزش ها

من کمی از کارهایی که انجام دادم بگویم. کارهای تحقیقاتی هم بوده، دغدغه هایی که حاج آقا فرمودند ما سعی 
کردیم کپی نکنیم از آن طرف، چیزی خلق کنیم. مثاًل یک مقاله نوشتم در مورد تعاونی های مسکن، و آن موقع خیلی ها 

1.   پژوهشگر ارشد AAA  بازار سرمایه اسالمی
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انتقاد می کردند که خارجی ها همچنین چیزی ندارند، این چه مدلی است ارائه کردید. مگر باید او بگوید تا ما انجام 
دهیم؟ و سال 1398عین همان در انگلیس راه افتاد. یعنی همان نظام Capitalisty 1 می آید می گوید اتفاقاً من بروم 
دنبال جاهایی بگردم که شخصیت حقوقی یا نهادهایی مثل شرکت ها نباشند، بتوانند به اشخاص سلطه داشته باشند. 
یعنی یکی از بزرگ ترین تفاوت های اقتصاد تعاونی با اقتصاد مرسوم، چه سرمایه داری، چه کمونیستی، این است که 
در اقتصادهایی که در این 200 سال شکل گرفتند، یک چیزی به نام شخصیت حقوقی شکل می گیرد، یک شرکت، و 
آن شرکت می آید یک سری اتفاقاتی را انجام می دهد، آن تعاونی هایی هم که شصت سال پیش در انگلیس و در این 
سندیکاها شکل گرفتند، همه آمدند شرکت زدند. در ایران  هم بعد از انقالب همین طور شد. درحالیکهمیتوانستند
اینتعاونرابینافرادتشکیلدهندوایناتفاقدرایراننیفتادهاست. یعنی می گویند برویم یک شرکت تعاونی 
تاسیس کنیم، »تعاونوا علی البر و التقوی«لزوماًیکشخصیتحقوقینمیخواهد.حاال این مصداق که شما 
می فرمایید ذیل پرچم مسجد یا هیئت یا مثاًل NGO، مدل های جدیدش،حسنآنایناستکهآنشخصیت
حقوقینیست،یکسریافرادهستندویکسریارزشهایمشترکدارند.آنارزشمهمهست. یعنی در 
اقتصاد تعاونی که االن در دنیا 7، 8، 10 سال است مد شده، آن ارزش را می آورد، ولی در اقتصادهای قبلی همیشه 
قیمت و این ها را می گفتند. پول مهم بود. در انتها چقدر برای من سود دارد؟ من می آیم مشارکت می کنم. در عقود 
اسالمی هم همین طور هست، باالخره من با شما شریک می شوم، مضاربه می کنیم، ساختمان سازی می کنیم، پول از من 
می خواهد، می گوییم چقدر پول می خواهد؟ ارزش هدف نیست. پساینهادوتاکنارهمبایدباشد.پولوارزش.
هیچ کدام آن یکی را نفی نمی کند. منتهی وقتی قدرت دست کسانی بود که پول دستشان بود، جامعه هم به قول حاج آقا 
می رفتیم کتاب غربی ها را ترجمه می کردیم، تماما در مورد پول حرف می زدند، کسی در مورد ارزش حرف نمی زد. 
برای همین تعاونی به نظر من شدیدا متالشی شد، از همین راه اندازی قانون غلط اقتصاد تعاونی بگیرید تا خود اتاق 

تعاون که اصاًل سندیکا توری است و ربطی به ماهیت و ذات تعاون ندارد، تعاون بین افراد هست. 

تکنولوژی به کمک تعاون آمد

چرا این چند سال در دنیا مطرح شد؟ به خاطر این که تکنولوژی کمک کرد. واقعیتش هم همین هست، هیچ دلیل 
دیگری ندارد. االن به سوئد بروید، استرالیا بروید، آمریکا بروید این بحث های Crowdfunding2 قباًل نبود. این ها یک 
جلوه هایی از یک تعاون هست. دلیلش این است که تکنولوژی جدید آمد، کمک کرد من بتوانم نفربه نفر با ایشان 
یا یک تجارت انجام بدهم یا یک ارزشی را باهم تبادل کنیم. حاال آن ارزش ممکن است همه ما جمع شویم، وقتی 
جمعی شد اسمش را گذاشتند Crowdfunding ، وقتی تکی شد گذاشتند Pier to pier3، حاال وام دهی است، قرض 
دهی است، وقف است، در کشورهای اسالمی دیگر من دیدم سر زکات و امثال آن چنین چیزهایی را تعریف کردند. 
پس این تکنولوژی آمد کمک کرد که ما بتوانیم اگر یک ارزش مشترک داریم، امکان ارتباط داشته باشیم. من بچه 
مسلمان در زاهدان هستم، یکی دیگر هم بچه مسلمان در تبریز است، هیچ وقت اتاق های تعاونمان باهم ارتباط ندارند. 

1.  سرمایه داری
2.   سرمایه گذاری جمعی یا تأمین مالی جمعی، افراد مختلفی که می خواهند از ایده، پروژه یا شرکتی حمایت مالی کنند را دورهم جمع می کند.

3.   همتا به همتا، پایاپای
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چون شخصیت حقوقی ها باهم می رفتند و نماینده می رفت. این تکنولوژی االن کمک می کند باهم بتوانیم ارتباط 
بگیریم، آن ارزش را باهم تبادل کنیم. 

در نسل جوان ترها، حاال نسل ضدشان می گویند این بچه های دبستانی و دبیرستانی، این ها خیلی اعیان تر از ما 
است، حاال شاید مثاًل خیلی سخت تر، ولی از ما کوچک ترها، مثاًل پسر خودم همین طور است، با دوستانشان این 
بازی هایی که انجام می دهند، می آیند آن ارزش را باهم معامله می کنند، حاال اسمش را ما بگذاریم تهاتر یا هر چه، یا 
سه نفری چهارنفری بازی مشترک انجام می دهند. پس یک اتفاقاتی در دنیا افتاده که ما هنوز از آن کمی عقب هستیم 
چون هنوز ترجمه های آن نیامده، خودمان  هم تابه حال نرفتیم ایجاد کنیم. برای این که اصل آن همان وِردی است 
که شما فرمودید. همان که در قرآن فرموده. جز آن هم هیچی نیست. »تعاونوا علی البر« حاال یک بخش آن می شود 
اقتصادی، یک بخش آن اجتماعی. اقتصادی آن هم یک بخشش باز پولی است و به سرمایه داری و مشارکت و مضاربه 
و خیلی چیزهای دیگر است، یک بخش هایی هم روی ارزش ها است. مطمئن هستم در کتاب ها بگردید تک وتوک 

کتاب پیدا کنید گفته باشد در مورد Value یا ارزش، آنجاست که تعاون معنی پیدا می کند.

یک مثال و مصداق بخواهم بگویم چرا قدیم ها مثاًل بیشتر حتی همین ها در مساجد شکل می گرفت ولی االن 
نه. مثاًل ما آخرش این است که در مسجد دورهم جمع شویم هیات بگیریم، پول جمع کنیم، صندوق صدقات 
بگذاریم، صندوق خیریه بگذاریم، صندوق قرض الحسنه بگذاریم، سفر برویم و از این کارها کنیم. ما یک زمانی با 
یکی از دوستانی که االن شورای شهر است طرح مساجد را ولی از یک دید دیگری داشتیم انجام می دادیم که چرا 
بافت مساجد در تهران درست طراحی نشده. در مطالعاتی که دوستان انجام دادند یک قسمتش این بود که مساجد 
قدیم همه شان یک درختی یک حوضی وسطش بود. یک درخت میوه بود و بچه ها از بچگی می آمدند میوه مفتی 
می خوردند، حاال توت بود، سیب بود، هر چه بود این افراد را جمع می کرد و بعد یک سری تعالیم آنجا اضافه می شد. 
حاال هزار مدل تعاون و غیر تعاون هم آنجا شکل می گرفت. بعدها که مساجدمان یکی یکی شکل گرفتند، تک وتوک 
دیگر همچنین چیزی نداریم. در مدل جدید، من باید بروم درخت را بکارم؟ نه! اگر بخواهم تعاون را ترویج کنم، 
چه برای رده سنی نوجوان ها و جوان ها، چه برای رده سنی بزرگ سال ها باید آن انگیزه، آن ارزش را پیدا کنم بینشان 
تعریف کنم، این می شود یک مسجد اینجا، یک مسجد در آن محل، یک مسجد در آن شهر. بعد مهم تر از همه ی 

این ها که این ها تک تکی هستند، شخصیت حقوقی نیستند. این ها باید به هم شبکه شوند.

تعارض مدل تعاونی با شرکت داری

این بحث هایی که سر بالکچن و نود و این ها می گویند همین است، یعنی یک سری نقاطی را به هم وصل کنید 
و من که مثاًل در زاهدان یا بیرجند هستم، سر این تعاون بتوانم با دو نفر دیگر یک کار خیریه ای را انجام دهیم. یک 
کار درآمدزا انجام دهیم. یا سر ارزش یا سر قیمت. هیچ کدام هم نداریم، یعنی اقتصاد کالن تعاون را نگاه کنیم، نه آن 
مکانیزم را داریم، نه در اقتصاد خرد آن، این را درست طراحی کردیم! یعنیدر40سالگذشتههمآمدیماقتصاد
خردآنرابراساسشرکتداریتعریفکردیم، اینجا تعاونی غیر شرکتی من ندیدم، اگر وجود دارد حاال شاید 
دوستان بگویند. برای این که اصلش این بود که شرکت نباشد، چونشرکتخودشباتعاونتعارضدارد،تضاد
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دارد،البیدارد، مسکن را می رود با یکی دیگر می بندد، هزار اتفاق می افتد. 
پسطراحیاکوسیستمآنغلطبودهاست،چهدربحثخرد،چهدربحثکالن،آنمکانیزموسیستم 

نیست.
آن مکانیزم و سیستم راه بیافتد، آن پارلمانی هم که حاج آقا پیشنهاد دادند هم در دلش است. چون رأی گیری هم 
می شود انجام داد. حاال اصطالحات جدید ترجمه هایی شده مثالCrowd Judgment1ً  به آن می گویند. یعنی یک 
جماعتی باهم تصمیم بگیرند چه اتفاقی می افتد و اگر قرار باشد من به ایشان یک پولی را قرض دهم که کاری را 
انجام دهیم و روی ارزش قرض الحسنه باهم توافق کنیم، واقعاً عقد قرارداد یا صحبتی که باهم انجام می دهیم، ولو 
همدیگر را نمی بینیم، شرعی است یا نه، این باز مسائل مثاًل Crowd Judgment دارد، می خواهم بگویم این ها مسائل 
جدید روز دنیا است. حاال آیا مسجد جایگاه خوبی برای این کار است؟ به نظر من جای آن همین جا است. به تائید 
حاج آقا اتفاقاً مسجد بهترین جا است. یک سری هیئات، شاید مثاًل اوقاف و این ها کمک کنند آمار و اطالعاتش را 

بدهد، شاید ندهد، چون آمار کامل و دقیق را هیئات آن ها دارند. 

ما یک کار تجربی را به صورت سنتی با یک سری از دوستان قبل از انتخابات مجلس دو سه سال پیش انجام 
دادیم. من هم خودم یکی از آن اعضا بودم. دوستان دیگر برگزار کردند. چه اتفاقی افتاد؟ برای این که رأی گیری کنیم 
چه کسانی نماینده ی فالن حزب در شورای شهر شوند. جماعت تشکیل شد، رأی گیری شد، فالن انجام شد، آمدیم 
در هر محله گفتیم یک خانم یک آقای باالی 40 سال، یک معمم، این ها باشند نماینده ی آن مردم و رأی گیری کنند، 
نظر بدهند یک نفر را انتخاب بکنند. یک سیستم ساده درست کردیم و آن سیستم ساده کامپیوتری رأی گیری ها را 
انجام داد، انتخابات انجام شد، قبل از این که انتخابات شورای شهر انجام شود، یک لیست درآمد، منتهی این لیست 
درآمدن همان موقع هم این باب را داشت، همه هم می دانستند، این لیست درآمدن کسی نمی تواند اعتماد کند این 
لیست واقعاً نظر آحاد مردم است؟ نظر جمع است یا نه، و واقعیتش آخر هم دو سه تا از آن ها عوض شد، همه هم 

فهمیدند، می دانستند دو سه تا از آن لیست که درآمده بود عوض شد. کسان دیگر شورای شهر رفتند. 

وقتی می گویم تکنولوژی کمک می کند که آن کل شهر تهران این همه محله در تهران است، ما توانستیم رأی گیری 
کنیم اما در آن دستکاری شد. این اعتماد آن سیستم را از بین می برد. چون در تعاونی ها از ارزش حرف می زنیم 
اعتماد از بین رفت، دیگر مردم پا پس می کشند. پس تکنولوژی باید چه باشد که مطمئن باشیم اطالعات دست کاری 
نمی شود؟ دیتا، تکنولوژی بالکچین کمک می کند. یعنی بالکچین می گوید رأی من آنجاست، دست کاری هم نشده، 
جمع رأی ها هم مشخص است. بالکچین هم چیز عجیب وغریبی نیست، واقعاً کدنویسی آن را االن ایران  هم دارد. 
در تعاون، ما همچنین چیزی برای اعتمادسازی نیاز است در آن شبکه ی بزرگ تر. به نظر بنده فعاالن حاضر بذر غلط 
را در خاک غلط کاشته اند. مدل شرکت داری در تعاونی ها اشکال دارد. بنده دو مقاله هم در این زمینه دارم که چرا 
اصاًل نباید شرکت باشد و اگر شرکت نبود مشارکت باید چطوری تعریف شود. مشارکت ما در تعاون. حاال اگر 
مشارکت را نوعی از تعاون تعریف کنیم. پس این یک نکته است که آن node2، آن محل های تجمع، مساجد، غیر 

1.  داوری عمومی
 2.   در علم کامپیوتر به یک نقطه اتصال در شبکه می گویند که می تواند اطالعات را ارسال و دریافت می کنند.
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مساجد، خانم هایی که در خانه ها دورهم جمع می شوند، چطور به بنیاد تعاون و فرهنگ تعاون وصل کنیم و چه کار 
کنیم که آن ارزش ها پررنگ شود. 

طراحی یک بازی

در تعاون هیچ منعی ندارد که ما باهم تجارت هم کنیم. کار بیزینسی و کپیتالیستی و سرمایه داری هم کنیم، پول 
باهم بگذاریم و کار خیریه کنیم. آن ارزشهارابایدتعریفکنیم، در خارج از کشور می آیند ارزش ها را چطور 
تعریف می کنند؟ علمی است که همه ی ما اسم آن را شنیده ایم، به اسم »گیم فیکیشن« یا »بازی سازی« مثال ساده اش 
در چوپانی است، وقتی گوسفندها این طرف می روند شما باید یک بزی را این طرف قرار دهید که این ها دنبالش بروند، 
یک سنگی بزنید که آن طرف بروند، یا علفی بگذارید که همه آن طرف بروند، یا یک سگی باشد که آن ها را بترساند. 
باید این سیستم طراحی شود. از بین این ارزش ها کدام برجسته شود که مردم حول آن ارزش بیایند و بحث تعاونی 
را تعریف کنند، »تعاونوا علی البر و التقوی« را انجام دهند، باید بازی سازی انجام شود. مثال می گویم، یک ارزش مثل 
قرض الحسنه، مثل یک کار تجاری مشترک انجام شود، یک ارزشی مثل این که سیسمونی یک نفری را تهیه کنیم، یک 

ارزش مثل این که کمک هزینه ی سفر را تهیه کنیم. 
ارزشهایمختلفرامیتوانتعریفکردولیاینکهمردمعالقهمندباشندتابیایندآنجادرگیرشوند، 

اینهمانبازیسازیرامیخواهد.
حاال باز مثال و مصداقش را بگویم، نهایت بازی سازی، خلقت و آفرینش خداوند است. در قرآن آمده است که 
من هم شما را بشارت می دهم هم انذار. یعنی این دو باید باهم باشد، فقط مشوق نمی خواهد، ترس هم می خواهد. 
مانند مثال چوپانی که گفتم هم باید علف و سبزی دهیم، هم سگ باشد که بترسد، این یک دانش است. این دانش در 
کنار تعاون کمک می کند که زودتر شکل بگیرد و آن هسته ها ولو این که ما آن آدم را آنجا نداشته باشیم- نمی دانم چند 
مسجد در تهران داریم- در همه ی مساجد پایگاه نداشته باشیم، یعنی همه در بستر بالکچین باشیم، درست می شود. 

در بستر بالکچین وقتی همه به هم وصل شوند.

مثاًل مسجدی در منطقه  22 با مسجدی در منطقه  1 هیچ وقت هم بچه های محله اش همدیگر را نمی بینند. اما 
به خاطر آن ارزش مشترک با یکدیگر ارتباط می گیرند، موبایل و شبکه های اجتماعی هم االن وجود دارد. از این 
تکنولوژی جدید استفاده کنیم، 40 سال پیش، 20 سال پیش این تکنولوژی وجود نداشت، اگر االن من می خواهم 
شبکه های تعاونی را بسازم و افراد را به هم وصل کنم این کار را انجام شود. ما هم اگر بیست سال پیش، چهل سال 
پیش بودیم، همین مدل تعاونی را طراحی می کردیم. غیر از این مدل هم، مدلی نبود. چون مجبور بودیم بگوییم یک 
شرکت است، یک رئیس دارد، یک رأی گیری  می کنیم، رئیس باالتر می رود. همان بالیی که سر سهام عدالت آمده 
است. اصلش برای تعاونی ها بود اما آخرسر رسید به شرکت های سرمایه گذاری و رفت در بورس و اصاًل موضوع 
عوض شد و یک چیز دیگر شد. چون راهکار دیگری نبود. ولی وقتی بتوانیم این را به صورت تعاونی بر اساس 
ارزش ها تعریف کنیم، به نظر اتفاقات خوبی می افتد. مفهوم مردمی شدن در اقتصاد به تعاونی خیلی ربط دارد، سر 
بحث مالکیت هنوز سوال است. حاال آن ارزش یا آن بیزینس انجام شد، سر مالکیت آنچه اتفاقی می افتد؟ یعنی در 
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بحث هایی بدین شکل ازلحاظ حقوقی خیلی نقص داریم. نه فقط ما، در کشورهای دیگر هم به همین شکل هستند. 
آن مالکیت باالخره مشاع است، غیر مشاع است، ارث می رسد، نمی رسد؟ چون در مورد یک ارزش داریم صحبت 

می کنیم. ارزش اصطالحاً ناملموس است. 

خالصه اینکه هم در بحث اقتصاد خرد تعاونی، هم اقتصاد کالن تعاونی باید کار شود. در اقتصاد خرد تعاونی، 
مساجد بهترین node یا هسته ها برای استارت زدن و شروع کردن هستند، ولی نباید به همان ها بسنده شود. در بعد 
کالن  هم نمی دانم وزارت تعاون باید متولی آن شود، اگر به بخش اقتصادی وزارت اقتصاد سپرده شود، از اول انقالب 
تا االن بخش اقتصاد تعاون نداشته است. باید این معاونت در وزارت اقتصاد درست شود. یعنی متولی می خواهد. 
یک نفری بیاید ایجاد کند. این طور نیست که من یک زاکر برگی باشم، بروم فیس بوک بسازم. در کشور هم اکثر چیزها 

دولتی است و باید این اتفاق بیفتد. 

حجه االسالم تقی زاده1

آقای دکتر زریباف فرمودند ما واقعاً روی آن مفاهیم قرآنی آن طور که بایدوشاید کار نکردیم. بسیاری از آن مباحثی 
که جناب آقای دکتر گفتند به همین مبانی اندیشه ای و فکری ربط دارد و باز نشدن این ها آثار منفی در پی خواهد 
داشت. قرآن بعضی از آیاتش مفاهیم کلی را می گوید مثل همین »َو َتعاَونوا َعَلی الِبِرّ َو الَتّقوی َو ال َتعاَونوا َعَلی اإِلثِم َو 
الُعدواِن« یک جاهایی خودش می آید مصداق می گوید، حاال می خواهم دو مصداق برای هرکدام از این دو مفهوم »و 
ََتعاَونوا َعَلی الِبِرّ َو الَتّقوی« و عدم تعاون بر اثم و عدوان که در خود قرآن طرح شده عرض کنم به نظرم برای ما نکاتی 
دارد. داستان ذوالقرنین که قرآن وقتی می خواهد بیاید طرح کند با یک فضاسازی که زمان رسول ا... یک عده ای آمدند 
گفتند یک ذوالقرنین بوده برای ما بگو، »َوَيْسَألُونََك َعْن ِذي الَْقْرنَْينِ« یعنی فضای عمومی مطالبه ای داشته و ظاهراً این 
شخصیت شناخته شده بوده، در سوره ی کهف چندین آیه به آن اختصاص داده می شود. حضرت رسول می فرماید: 
َنّا لَُه  »َسَأْتُلوا َعَلْيُکْم ِمْنُه ِذْكًرا« یک چند جمله ای از آن می گوییم. بعد که ذوالقرنین را توضیح می دهد می گوید »ِإنَّا َمَکّ
ِفي اْلَْرِض« ما به او در زمین مکنت داده بودیم. حاال این مکنت وقتی جلوتر می رویم خود آیات که توضیح می دهد 
ظاهراً یک توانمندی  بوده که داشته، ابزار و اسباب داشته، پول دستش نبوده، ظاهراً توان بهینه سازی محصول داشته، 
چون تعبیری که قرآن به کار می برد و »َوآَتْيَناُه ِمْن ُكِلّ َشْيٍء َسَبًبا« یعنی می دانسته که چطور از این، نتیجه  بگیرد و یک 

فرآوری انجام دهد. 

حضور میدانی الزمه تعاون

داستان ذوالقرنین طوالنی است یک قسمت آن که چهار پنج آیه است بنده عرض می کنم که فکر می کنم به تعاون 
خیلی ربط پیدا می کند ذوالقرنین می رود به یکجایی می رسد یک قومی شروع می کنند از او خواسته ای کردند. »َحَتّی 
ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها َقْوًما« یک قومی آنجا بودند می آیند پیش ذوالقرنین  ِإَذا بََلَغ َمْغِرَب الَشّ
می گویند: »َيا َذا الَْقْرنَْيِن ِإَنّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْلَْرِض َفَهْل نَْجَعُل لََك َخْرًجا. ما يك پولی به شما دهيم، 

1.   مشاور سازمان تبلیغات اسالمی
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ا« که برای ما یک سدی بسازی. جالب اینجاست  مشاركت، پول دهيم به شما چه اتفاقی بيافتد؟ َأْن َتْجَعَل بَْيَنَنا َو بَْيَنُهْم َسًدّ
ِنّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر  که ذوالقرنین وقتی دارد در این فضای تعاون وارد می شود، اولین جمله اش این است: »َقاَل َما َمَکّ
ٍة أَْجَعْل بَْيَنُکْم َوبَْيَنُهْم َرْدًما:« من به پول شما احتیاجی ندارم. شما فکر کردید با پول می توانید مشارکت  َفَأِعيُنوِني بُِقَوّ
ةٍ« خودتان به پاخیزید و بیایید وسط میدان. یعنی مردمی سازی که  کنید؟ نه، من از شما چه می خواهم »فَأِعيُنوِني بُِقَوّ
ما می گوییم ذوالقرنین با این که توان داشت می گفت من از شما پول نمی خواهم، خودتان اگر می آیید، من هم با شما 

هستم. ما در تعاون با خود این کمک و اتفاق رفت و برگشتی که باید رقم بخورد، کار داریم. 

ما بعضاً در جهاد سازندگی این تجربه را داشتیم که وقتی می رفتند به منطقه، خود مردم می آمدند پای کار. اتفاقات 
مهمی می افتاد. حتی من در مسکن مهر دنبال می کردم در دولت نهم و دهم در برخی از مناطق که مشارکت مردمی 
خیلی بیشتر بود، هم کیفیت خیلی جدی تر بود. هم فضا بهتر جلو رفت، هم مردم بسیاری از مسائلشان حل شد. اینجا 
ٍة«  اگر شما بیایید  اولین چیزی که ذوالقرنین از آن ها می خواهد این است که خودشان درگیر شوند. »فَأِعيُنوِني بُِقَوّ
وسط میدان، »أَْجَعْل بَْيَنُکْم َوبَْيَنُهْم َرْدًما« من بین شما و آن ها چیزی که مانع باشد را قرار می دهم و بعد نحوه ی ساخت 
و این ها را توضیح می دهد. در انتها که کار خوب و تمیز درمی آید می گوید »َقاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّي« این رحمت خدا 
بود که این اتفاق افتاد. و شروع می کند که یک فردی آمده با کارآمدی اتفاقی را رقم زده، حاال این شاید مخاطبش 
امثال خود ما باشیم. کجا باید منبر برویم برای مردم؟ وقتی کارآمدی انجام دادیم حاال شروع می کنیم منبر رفتن. »َفِإَذا 
اَء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحًقّا« شروع می کند از قیامت گفتن. درست است که ما یک سد بسیار عالی  َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعَلُه َدَكّ
برای شما ساختیم اما حواستان باشد یک قیامتی است، آن زلزله ای که می خواهد بیاید، آن قیامت برپا بشود همه ی 
این ها پودر خواهد شد. چقدر اینجا آن حرف برای این ها جا بیفتد. داستان ذوالقرنین را می خواهم روی این بعدش 
تأکید کنم. بانگاهتعاونوقتیقرآنوداستانهایشرادنبالکنیمبرایماآوردهزیادیدارد. اما یک چیزی که 
اینجا مهم است این است که ذوالقرنین روی یک پدیده ی طبیعی سوار می شود، آنهمیکقومیاستکهتوان
پیوندواقعیبینشاناست. می گوید این جامعه بیاید پای کار. ببینید ما مثاًل فرض کنید ظرفیت پیوندهای خانوادگی، 
ظرفیتپیوندهایمحلی که االن هنوز در بافت های روستایی ما جدی است، این ها چیزهایی است که اگر به عنوان 
بستر طبیعی به آن توجه شود، خیلی راحت می توان روی آن فضای تعاون را شکل داد. اینجا هم یک قومی با این که 

تعاون کمی داشتند، در تعبیر قرآن این است »اليکادون يفقهون قوال« 
حتیاینقومآنقدرضعیفبود،امکانداشتدیگرچیزینفهمند.تعبیردرمورداینقومایناست، 

اماچوناینقومپایکارآمد،یکظرفیتطبیعیمردمی،ایناتفاقجلورفت.

ظرفیت باالی جمع های ایمانی

یک الیه ی باالتر از ظرفیت های طبیعی انسانی و پیوند خانوادگی و محله و این ها ظاهراً پیوندهاییاستکهبر
اساسایمانشکلمیگیرد. ما ده دوازده سالی است در فضای طلبگی قرارگرفتیم، مثاًل دویست سیصد نفر طلبه 
هستیم، شاید بگویم من در این ده دوازده سال هیچ نیازی از نیازهایم نبوده که بافاصله ی بیشتر از نیم ساعت رفع 
شود. پول می خواهم سریع به پنج نفر از رفقا پیامک می دهم. این پیوندهای ایمانی وقتی شکل می گیرد یک ضریبی 
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می دهد به آن پیوندهای طبیعی. یکی از آن مجمع ها، آن محل اجتماعات طبیعتاً مسجد و هیئت است، که وقتی این ها 
به همدیگر گره می خورند، یک هم افزایی بسیار باالیی رقم می زنند. حاال در نقطه ی »َو َتعاَونوا َعَلی الِبِرّ َو الَتّقوی َو 
ال َتعاَونوا َعَلی اإِلثِم َو الُعدواِن« من دارم روی مسجد تأکید می کنم. مسجد این قدر ظرفیت قدرتمند شدن دارد که ما 
فقط یکجا داریم در قرآن که خدای متعال از رسولش می خواهد که برو این را نابود کن و بیا. آن چیست؟ مسجد 
ضرار است که تعاونی بر اثم و عدوان شکل گرفته و این قدر این ظرفیت فوق العاده است که اگر تو نروی این را از 
بین ببری، این ها می توانند اتفاقات فجیعی را در جامعه شکل بدهند که حاال مصداق امروزی آن چیست؟ باید کمی 
تحقیقات جدی کنیم. ولی بحث مسجد ضرار را به عنوان یکی از بحث های خیلی جدی انتهای سال های حیات رسول 
خدا است. سوره توبه آیه ی آخر یا یکی مانده به آخر است با توجه به روایات ما که تعبیر این است »َو الَِّذیَن اتََّخُذوا 
َمْسِجًدا « این ها گرفتند آن مسجد را »ِضَراًرا َو ُكْفًرا« یعنی رفتند در آنجا یک مشارکتی ایجاد کردند. منتهی همان طور 
که فرمودید مقصدشان، روششان ضرار کفر بود که بعد به رسول می گوید »اَل َتُقْم ِفيِه أَبَداً« اصاًل سمتشان نرو، ارزش 
و اعتبار آن مشارکتی که باز درست فرمودند بعضی از تعاونی ها نه تنها تقویت نشوند، بلکه باید نابود هم شوند، چون 
دارند یک کلونی هایی می شوند برعلیه آن فضایی که اصاًل این بر و تقوا می خواست به آن سمت برود. »اَل َتُقْم ِفيِه 
ِل َيْوٍم أََحُقّ  َس َعَلی الَتّْقَوی« که باز بحث تقوا می آید، دوباره آیه ی بعدی، در این آیه می فرماید »ِمْن َأَوّ أبًَدا لََمْسِجٌد أُِسّ
ُروا« این ها  َأْن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل« این مشارکتی که دارد در مسجد شکل می گیرد با چه هدفی است؟ »يِحُبّوَن َأْن َيَتَطَهّ
آمدند که پاک شوند حاال دارند فعالیت اقتصادی می کنند، دارند فعالیت ایمانی می کنند، هر کاری که دارند می کنند که 

ِ« این ها طرح می شود.  َس بُْنَيانَُه َعَلی َتْقَوی ِمَن الَلّ دوباره »َفَمْن أََسّ
ظرفیتهایطبیعیبایددیدهشود،بهنظرمخودارتباطاتخانوادگیدربعضیازمناطقماهنوزظرفیتی 

است.خیلیجاهااینپیوندهاضعیفشدهاستاماجاهاییکهاینپیوندهاقوتداردظرفیتبالفعلی
استکهبایدرویآنسوارشد.محلههمینطور.وقتیبعدایمانیمیگیردخیلیضریبشبیشترمیشود.

مسجدوهیئتو...اصاًلکلونیهاییکهبهدلیلبحثایمانیبههمگرهخوردند.
جمله ی آخرم این باشد که یک بعد دیگرش هم که حاال شاید اینجا ما بتوانیم کمک عملیاتی به عزیزان کنیم 
بحث گفتمان سازی و تبلیغ این است. یک چیزی که االن َعَلَمش االن در سازمان تبلیغات برداشته شده، احتماالً تا چند 
وقت دیگر هم چند عملیات جدی کشوری باشد کلیدواژه ی نشر خوبی ها است. در زمینه ی تعاون شما همین که 
سه مدل مسجد مثاًل موفق است، چهار هیئت موفق است، این دیده شود. ما یک سازمانی به اسم »سازمان هیئات و 
تشکل های مذهبی« تشکیل دادیم. این سازمان دو سه سال است شکل گرفته، تقریباً 55 هزار هیئت داریم. فقط خود 
سازمان تبلیغات حدود پنجاه هزار مسجد را دارد پیگیری می کند. حاج آقای میرمحمدیان بیایند آمار دقیق تر می گویند 

که 22 هزار آن دسترسی مستقیم تر دارد. عدد خیلی باال است.
بایدالگوسازیکنیم،بهطورمثالاگرسهنمونهیخوب،یکیدرروستا،یکیدرشهرکوچکداشته 

باشیم،اینهادیدهشود،گفتمانشودوتبلیغشود،بسیارتأثیرگذارخواهدبود.
خیلی لزوم هم ندارد شما بروید باالسر طرف تا این کار را کند. فقط الهام بگیرد، انجام می دهد. جمله ی آخرم را 
عرض کنم که حاج آقا فرمودند بحث حقوقی، طبیعتاً وقتی که جریان شروع شد، این زیرساخت ها باید به وجود بیاید. 
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زیرساخت های حقوقی، زیرساخت های قانونی که آن را تقویت کند. من فکر می کنم آن هم پسینی است، یعنی اگر 
بشود جریان مردمی را شکل داد بعد باید رفت فضای حقوقی اش را دنبال کرد وگرنه معموالً پیشینی برویم به سمت 

فضای حقوقی فقط دست وپاها را برای حرکت های نوآورانه می بندیم.

پشتوانه قدرت نیاز است

آقایدکترزریباف: یک نکته ای به ذهنم آمد از بحث جنابعالی. این بحث های خوب قبل از انقالب هم می شد. 
همین حرف های خیلی خوب و زیبا، و آدم لذت هم می برد. بحث های برادرمان  هم خیلی خوب بود که ما 1value از 
حالت ارزش های مادی خارج کنیم و برای یک امر مقدسی تعاون شکل بگیرد. و یک مقدار هم استفاده از ابزارهای 
امروز برای این که این مفهوم مقدس تحقق عینی بگیرد. حاال هر دو خوب است، منتهی من یک نکته ی سومی به 
ذهنم رسید که جایش خالی است و باید آقای صالحی و آقای مسکنی و مسئولین باالتر باید جواب دهند که این 

بحث قدرت است. 

ببینید بعد از انقالب توقع این بود که اینمفاهیممقدسپشتوانهیقدرتپیداکنند. این نیست. حاکمیت پشت 
آن برود. ما داریم بحث حکومت دینی می کنیم. من االن به شما چیزی بگویم شاید باورتان نشود، مثاًل حاال ده سال 
پیش، بیست سال پیش، خیلی از این دوستانی که انجمن اقتصاد اسالمی هستند، یعنی خودشان را مدعی می دانند، 
تفکر این بود و هنوز هم است که ما در اقتصاد تعاون نداریم، بحث چه می کنید؟ آن آیه هم برای یک عده خیّری 
بوده خواستند بروند کار اخالقی کنند. ما در تعاون عدالت نداریم اصال، اصاًل در اقتصاد عدالت نداریم. اقتصاد مردمی 
یعنی چه؟ من خاطراتی را برای شما تعریف کنم اصاًل تعجب می کنید. من این حرف که به شما می زنم. حاال خیلی 
خوب است، حاال با دولت فعلی یک قیام ملی دارد شکل می گیرد در مفهوم مردمی سازی اقتصاد. اصاًل شما جرأت 

می کردید بگویید اقتصاد مردمی؟ 

من یادم است در جلسه ی شورای تحول علوم انسانی نشسته بودم، یک روایتی از حضرت امیر خواندم، همه هم 
روسای دانشکده اقتصاد کشور، حاال خوشبختانه شاهدش هم آقای درخشان بود که رئیس جلسه بود، این ها می گویند 
هم غصه بخورید هم بخندید، می خواهم بحث قدرت را بگویم. ما آنجا نشستیم اتفاقاً بحث تحول در علوم انسانی 
بود، یعنی می خواستیم در واحدها تغییراتی ایجاد کنیم، کمی اسالمی شود، تازه در واحدهای اختیاری، نه اجباری، 
در دوره ی لیسانس ما آمدیم یک پیشنهاد دادیم. تازه بعد از این که حضرت آقا گفتند اقتصاد مقاومتی، یعنی شما فضا 
را ببینید! بخشی که حاال در اقتصاد مقاومتی یک شانسی که داریم حضرت آقا می گوید اقتصاد مردم محوری، یکجا 
این کلمه را به کار برد، و اال که نمی شد. با همه ی مقدمات، همه ی سندات، شما روایت حضرت علی)ع( را در نظر 
بگیر، همه ی این ها را شما بگیر، یک آقایی پیداشده به اسم زریباف که همه ی عمرش در اقتصاد اسالمی بوده می گوید 
اقتصاد مردمی هم یک درس بگذاریم، سه واحد بگذاریم اقتصاد مردمی. شما ببینید چه غوغایی شد، این حرف غیر 
علمی از کجا آمده است؟ یعنی می خواهم به شما بگویم عنصر قدرت! خالصه جنگی شد. اتفاقاً رئیس دانشکده  
شریف یا نماینده اش موضع گرفت مقابلش. این حرف غیرعلمی را از کجا درمی آورید! خدا خیرش بدهد یکی از 

1.   ارزش
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استادها، خیلی جالب است، یک دفعه ایشان گفت آقای درخشان گفت همان economics1 proletarian را شما دارید 
می گویید آقای زریباف؟ یعنی اقتصاد کارگری کمونیستی و ... . من گفتم نه، گفت پس چه هست؟ گفتم باید روایت 
بخوانم اما چون عربی است آقایان نمی فهمند. آقای دکتر واعظ اصفهان، خدا خیرش بدهد یک دفعه ترجمه ی انگلیسی 
کرد، گفت منظور آقای زریباف people oriented economics2 است. تا این را گفت درست شد، علمی شد. باور 
کن همین people oriented economics باعث شد آنجا این واحد تصویب شد. البته در آخر دوباره کنارش گذاشتند  

و دیگر ما را هم دعوت نکردند. 

ببینید می خواهم بحث قدرت را به شما بگویم. من اگر به برادرم گفتم همین تعاونی هم غنیمت است منظورم 
رفتن در فضای قدرت است. ببینید ما باید قدرت سیاسی را می آوردیم پشت این، ما باید قدرت علمی را می آوردیم 
پشت این. در نظام آموزشی ما باید اثر می کرد. االن حوزه های ما که دارند اقتصاد می خوانند اصاًل اقتصاد تعاونی 
برایشان چه اهمیتی دارد؟! حتی مدل غربی آن! ببخشید دارم نقد می کنم. قدرت علمی، قدرت آموزشی، قدرت اداری 
و مدیریتی... همایشی که برای خصوصی سازی پول خرج شده با پولی که شما در برج میالد خرج کردید یکی است؟ 
اراده! یعنی ما توقعمان این است که این اراده شکل بگیرد. در حوزه ی اجتماعی اش، در حوزه ی فرهنگی اش و ... . 
مردم تابع قدرت هستند. نگاه می کنند می بینند مثاًل هزار میلیارد خرج می کنند، این طرف چه حمایتی است! همین االن 
دستگاه اداری سیاسی ما چه حمایتی از اتاق بازرگانی می کند. آیا این تعادل وجود دارد؟ نتیجه همین می شود که 
می بینید. هزار آیه و حدیث بخوان، ده هزار سند بنویس. فایده ای ندارد. همه ی تفاوت در عنصر قدرت است. جسارت 

نباشد می خواهم یک نکته ای عرض کنم. 

آقای ولدان3

بسم اهلل الرحمن الرحیم. من دو تا نکته به ذهنم می رسد، یکی  بیشتر تائید فرمایش دکتر بان است که ما تقریبًا 
تعاونی را از سال 1304 در ذیل قانون تجارت انجام دادیم. یک مسیری قرارش دادیم که تقریباً نابودش کنیم. 

فضایچندهزارسالهایکهمیراثایرانیدرحوزهیتعاونیهاداشتیمرانابودکردیمذیلدوفرایندیا 
روند:یکیبحثقدرتیزهشدنتعاونیاست،یکیهمبازاریشدنتعاون.

یعنی آن چیزی که درواقع خودش عامل یک قدرت خیلی مهم بود. آقای استاد فرهادی دیروز فرمودند: سال 
1335 چهارصد هزار تعاونی غیررسمی سنتی زنانه در حضیض این ماجرا وجود داشته با دو میلیون عضو ظرفیت 
تولید فراوری مواد لبنی اش به اندازه ی سه کارخانه  شیر پاستوریزه االن بوده است. در دوران حضیض. جمعیت آن 
موقع کاًل 18 میلیون نفر بوده، 9 میلیون زن بوده که از این 9 میلیون زن، 2 میلیون عضو تعاونی بوده اند. زنان  هم که 
می گوییم اگر زنان فعال را حساب کنیم، خیلی باالتر از 2 به 18 است. ولی با آوردن این ماجرا ذیل قانون رسمی و 
بوروکراتیزه کردن آن - که دلیل هم داشت- یعنی ما از تعاونی بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران دنبال این بودیم 

1.   اقتصاد طبقه کارگری
2.   اقتصاد مردم گرا

3.   معاونت علمی مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران
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که اوالً ابزاری شود برای حکومت مندی. یعنی دولت می خواست مداخله کند در روستا، اطالعات روستا را جمع کند، 
بهترین راه این بود که تعاونی روستایی تشکیل بدهد. بعدازآن تعاونی مصرف هم که مطرح شد برای بازتولید همان 
طبقه ی فرودست بود، یعنی این قدر شکاف های اجتماعی زیاد شد، مسئله ی تعاونی مصرف مطرح شد که صرفاً همان 
طبقه ی فرودست را دوباره بازتولید کنند و آن شکاف های زیاد را یک ذره تعدیل کنند. یعنی از زمانی که ما تعاونی را 
وارد دو روند بوروکراتیزه شدن و بازاری شدن کردیم که بازاری شدنش هم دوباره برمی گردد به همان فضای تجاری 
و اقتصاد بازار آزاد، همه ی قدرتش را گرفتیم و این تعبیری که حاج آقای زریباف فرمودند که درواقع ناظر به قدرت 
تحلیل کنیم که من اخیراً هم یک کتابی می خواندم، اگر ناظر به قدرت، اقتصاد اجتماعی را تحلیل کنیم، دقیقاً همین 
است. در ماجرای مسجد و تعاون، یک تعبیری فالنی دارد می گوید که ما در اقتصاد پیشا  مدرن مناسبات اقتصادی را 
درون آن مناسبات اجتماعی حک می کردیم. یعنی اصل آن بافت اجتماعی بود، حاال آن مناسبات اقتصادی و سازوکار 
اقتصادی در آن حک می شد. ولی بعد آمدیم در دوران مدرن این دو از هم منفک شد. یعنی مناسبات اقتصادی را 
گذاشتیم یک طرف مناسبات اجتماعی هم یک طرف. اشکالی که االن ایجاد می شود من زیاد این تحلیل ها را دیدم 
که دوستانی که ذیل این ماجرای مسجد، محله، هیئت و این ها سعی می کنند یک سازوکار اقتصادی را در این ماجرا 
تعریف کنند دوباره به این دقت نمی کنند که خودآنبافتاجتماعیاصلاست. آن سازوکار معیشت و اقتصاد باید 
روی آن سوار شود. چون آن است که عامل قدرت و چسبندگی اجتماعی اصلی است. هدف سودمحوری و ... یعنی 
در پارادایم نفع می آیند در یک بستر اجتماعی چیزی را تعریف می کنند. آن را ترکیب می کنند و خود آن اجتماع هم 
نابود می کند. یعنی خود آن مسجد و محله و هیئت و امثال این ها را هم نابود می کند. بلکه باید برعکس باشد. هدف
اینجابازتولیدآنگروهاست. کما این که در میراث ایرانی تعاونی هم همین بوده، هدف بازتولید آن گروه است. در 
همان وارو و بُنه که ما در میراث ایرانی داشتیم این طور نیست که بگویند هرکسی متناسب با دقیقاً آنچه که ورودی به 
این ماجرا است باید بهره ببرد. می گوید ما یک روستا داریم، این روستا باید تأمین نیاز و معیشت شود. به شکلی بازی 
را تعریف کنیم که این گروه و اجتماع بازتولید شود، نه این که سود را بگذاریم وسط، افراد متناسب با سود متصل 

شوند. با این انگیزه متصل شوند. یعنی دوباره همان فرمایش. 

ولی اینجا یک مخالفتی با آقای دکتر بان کنم که تکنولوژینمیتواندجبرانکنندهیآنازبینرفتنعنصر
اعتماددرجوامعماشود. اعتقاد من این است، این که ما روابط بین االسنینی1 که داشتیم از قبل و عنصر اعتماد که 
طور دیگری و با سازوکارهای دیگری تعریف می شد، این که ما این را قربانی مقیاس بزرگ کنیم، همین االن بخواهیم 
مساجد را به هم متصل کنیم تحت عنوان تعاونی، بدین شکل با یک تکنولوژی مثل بالکچین که جبران کننده ی آن 
اعتماد باشد، برای این که مقیاس بزرگ ایجاد کنیم، خیر! محلی سازی، هر چه می توانیم برویم به سمت این محلی 
سازی. ارزش، همان جا که تولید می شود همان جا بماند. خارج نشود. چون اتفاقاً مکانیسمی که اقتصاد بازار آزاد 
استفاده می کند، برای تصاحب ارزش همین است. می گوید ببر یکجا استخر پولین2 کن، منابع ارزشی ایجادشده را 
که بعد راحت تر قابل تصاحب باشد. بعد راحت تر بتوان آن را از آن اقتصاد بیرون کشید. این ارزش در مسجد تولید 

1.   دوطرفه
2.   یک نوع استخر که برای استخراج رمز ارز بدان متصل می شوند.
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می شود، در محله تولید می شود، باید همان جا باقی بماند. نه این که پول شود، استخر شود، بعد یکجا به راحتی آن را 
از اقتصاد بیرون بکشد. 

تعریف موسع بازار بالی جامعه امروز

آقای زریباف: من نکته ای به ذهنم آمده بین بحث های برادر عزیز جناب آقای ولدان که از جوانان شایسته ی 
خوش فکر هستند، ببینید بحث مخالفت شما با ایشان  هم یک اشاره می کنم، حاال چه دلیلی دارد می گویید مخالفت 
می کنم، خود این فرهنگ مخالفت ضربه به تعاون است. این ها فیلم های علمی جدید است همه می خواهند همدیگر 
را نقد کنند. می خواهیم کمک کنیم این خودش فرهنگ تعاون است. یک مسئله ای که در بحث آقای ولدان بود خیلی 
قابل تأمل بود. می خواهم روی آن تأکید کنم، آن بحث قدرت جای خودش که خیلی کلیدی است، بعد ما از این منظر 
ورود پیدا کنیم برای احیای نهاد و مردمی شدنش و این توقع است، بعد از انقالب، مردم این را می خواستند، حداقل 
من که هنوز آن خاطرات دهه ی شصت انقالب را دارم از من بپذیرید، آن چیزی که انقالب را حفظ کرد و ایجاد 
کرد همین فرهنگ بود. کسی به کسی نگاه نمی کرد که این پولدار است، بی پول است، مسجدی است یا ... ولی در 
مسجد اتفاق می افتاد، پایگاه مقاومت! این خیلی مهم است. االن پایگاه مقاومت اقتصادی ما کجا است؟! بحث درباره 

این ایده ها بماند. بحث تجمع و کلونی هم باید به آن پرداخت. ولی عرضم این است که:
بحثیکهفاصلهانداختکهماامروزاینقدراحساسبیگانگیازمفهومتعاونداریماینمفهومبازار 

است.
مفهوم بازار! آن هم به یک شکل موسع و بی پایان که ما همه چیز را با بازار می سنجیم. در مرکز علمی مان. حتی 
می گوییم پیغمبر را تعریف کن، می گوید 1speritual capital یعنی یک عنصری را - این در ایران دقیقاً حساب شده 
است، حتی شما در غرب لیبرال هم بروید مفهوم بازار این قدر مقدس نیست و خیلی از مؤمنین هم این کار را می کنند. 
بازار ارزش ها، حتی ارزش ها هم برایش بازار گذاشته اند. مارکتینگ االن شده مهم ترین تئوری ای که در دانشگاه های 
اسالمی ما تدریس می شود. همه چیز بازار دارد. هرکسی یک قیمتی دارد. ببینید هرکسی هرچقدر پول بدهد آش 
می خورد. یعنی این مسئله ای است که قبل از انقالب نبود. این ها دقیقاً ضد فرهنگ اربعین و مسجد است. حاال ما 
نمی گوییم بازار نیست، پیامبر اسالم فرموده دست به قیمت ها در بازار نزنید مثل این است که عرش الهی پایین می آید. 
این از کجا می آید؟ این ها حساب شده است. من از علما عذر می خواهم این ها حساب شده است. یک مفهومی بااقتدار 
بازار و مفهوم موسعی از بازار وارد فرهنگ و ادبیات ما شده که دارد همه چیز را نابود می کند. حاال بازار، بازاری هم 
بوده، یکجا مبادله ای هم بوده، یکجایی انجام می شده، تمام می شده می رفته است، همه ی زندگی اساسش مبادله است 
ولی این هیجان و درواقع حساس کردن جامعه در رسانه، در همه جا، همه جا ! هر کس هرجایی می رود. آن نگاه 
مردم هم بنا بر همین مبنا شده، می گوید فالنی دارد روضه می گیرد فالن کار را می کند حتماً یک انگیزه ای دارد حتمًا 
می خواهد منفعتی از کنار حاجی فالنی بگیرد. ما داریم این کار را می کنیم. یعنی این قدر روی این مفهوم صبح و 
ظهر و شب در همه ی رسانه های ما، همه ی فرهنگ اجتماعی ما دارد تأکید می شود که این خطرناک است، حتی من 

1.   سرمایه معنوی
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درجایی یکی از علمای بزرگ قم - همیشه این را نقل می کنم- در ماه رمضان سوال می کردند می گفت که خداوند 
هم دینش را مشتری مدار آورده، گفتم شما دارید چه کار می کنید؟ این طور حق و باطل گم می شود دیگر. همه چیز بر 
اساس این است که مردم خوششان بیاید، بپسندند، اکثریت بگویند: این درست هست. ببینید این ها همه مفهوم بازار 
هست. ما باید روی این هم کار کنیم. چرا این طور شده؟! این در حوزه ی اقتدار علمی است. این اثر می گذارد. در ذهن 
 ،.Cost benefit1جوان، در ذهن جوان دانشجو، که من همه چیز را باید بروم دنبال بازارش. باید یک نفعی در آن باشد
تئوری هایی که مطرح می شود. یا مثاًل این فرهنگی که در بچه های اسالمی رواج پیدا کرده است، هر چیزی یک قیمتی 
دارد، هر آدمی را با یک پولی می شود خرید. حاال یک نفر با یک میلیون یک نفر با ده میلیارد. نتیجه؟ فردی در کشور 
اختالس کرده و فرار کرده است، به او می گویند وجداناً روز قیامت بشود نمی ترسی؟ گفت نه. گفتند چرا؟ گفت 
بازاری که من برای ایران ساختم اگر مثاًل سه هزار میلیارد دزدیدم سی هزار میلیارد نفع رساندم. جلسه کمیسیون هم 
گرفتم، هیچ مشکلی ندارد، پیش خدا هم مشکلی ندارد دیگر. این فرهنگ این طور می شود. فرهنگ خدمت درواقع 
می شود فرهنگ بازاری در خدمت. این را باید دقت کنید که اگر به نظر من دقت نشود همه ی زحمات هدر است. 
جامعه ی ما خیلی حساب شده تحت فشار مفهوم بازار است. باید مردم را خالص کنیم. مرتب می گویید برای چه این 
کار را کنیم؟ برای رضای خدا، برای این که این مشکل حل شود باید این کار را کرد. نه حتماً پشتش یک انگیزه ای 

داشتی. آن ارزش صدمه خورده با مفهوم بازار. 

راجع به نکته ی آخر شما هم باید فکر کرد. این که شما یک مرتبه بگویید آن بالکچین یا روش ها باعث می شود 
درواقع ما به یک شکلی اسیر شویم. از این طرف ما در عین این که محلی سازی شود، جهانی سازی هم مهم هست. 
آنجا شما باید ارائه طریق کنید. یعنی اگر می گویید تعاونی فراگیر نباشد، پس چه؟ اینجا کار ما گیر دارد، به هرحال باید 

برای مقوله  انباشت قدرت یک فکری کرد که از جنبه ی مردمی بودنش خارج نشود.

حجت االسالم میرمحمدیان2

دو عنصر حیاتی در حکمرانی غربی و حکمرانی والیی

خدا را شکر می کنم که توفیق شد خدمت عزیزان هستیم. از مباحث واقعاً بهره بردیم. خیلی بهره بردیم. واقعیت 
این است که نگاه ما به مسجد صرفاً یک نگاه این که حاال ببینیم مدیریت مسجد چه هست، نیست. حاال آقای دکتر 
محبت کردند، البته آن وقت هم ما توفیق نداشتیم قم خدمتشان باشیم، آمدند نمایشگاه ما را در جمکران دیدند. آنجا ما 
یک دغدغه ای را مطرح می کنیم، دعوت می کنم همه ی عزیزان بیایند، ایده را سعی کردیم مفصل توضیح دهیم. ما به 
مسجد به عنوان محور و مرکز حکمرانی محلی، حکمرانی والیی در مقیاس میانی- دقیقش این هست- نگاه می کنیم. 
با این نگاه نوع تعامل ما با مفهومی به نام تعاونی هم متفاوت خواهد شد. یعنی ما به تعاون، کاری به این تعاونی و 
قانون تعاونی و این ها نداریم، خود تعاون، به تعبیر مهم و ساده ای که آیت اهلل شاه آبادی در شذرات می فرماید که »ال 
عدۀ اال بالتعاون« اصاًل ُعده یعنی قدرت جامعه با تعاون شکل می گیرد. و این قدرت شکل می گیرد نه لزوماً قدرت 

1.   سود
2.   قائم مقام معاونت تبلیغ و امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی و مدیرعامل بنیاد هدایت
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اقتصادی جامعه، ما در این فضا جامعه را تقسیم این طور نمی کنیم، که فرهنگی سیاسی اجتماعی، پارسونزی تقسیم 
نمی کنیم. یک مدل های متفاوتی را پیشنهاد کردیم و کالن نظام را طراحی کردیم. یک دغدغه ای آنجا مطرح می کنیم. 
می گوییم که اگر حکمرانی والیی محور کار جامعه است و جامعه پردازی یعنی این که َسَریان حکمرانی والیی به 
الیه های میانی و خرد در محله و خانواده، این مقومات این حکمرانی والیی چیست؟ این مقومات در طراحی مدل 

تعاون بسیار مؤثر است. 

آخرین فرمایش حضرت آقا در دیدار خبرگان شش ویژگی را می گویند، واقعاً دقیق است یکی از آن ها این است 
که مردمی است. ما یک مشکلی که االن پیدا کردیم این است که یک مدت طوالنی به این که حکمرانی والیی مردمی 

هم است توجهمان کمرنگ بود االن دیگر فقط به جنبه ی مردمی بودن حکمرانی والیی توجه می کنیم. 
درصورتیکهحکمرانیوالییهمویژگیاشمردمیبودنهست،همدینیاعتقادیبودنهست،هم 

ظالمنبودنهست،هممظلومنبودنهست،هممسرفنبودنهست،هماشرافینبودنهست.اینها
همهشاندراینمقولهیتعاونمهمومؤثرهستند.

یک نکته یک ایده ای که چند وقتی است دنبال می کنیم این هست، می گوییم در نظام دیوان ساالر، در نظامی که 
منبعث از تعالیم غربی است، دومفهومحیاتیاستخوانبندیایننظامراشکلمیدهدیکیسوداست،یاهمان
پولویکیقدرت. در حکمرانی والیی جایگزین این دو مفهوم چیست؟ این جایگزین ها ناظر به فرمایش آقای 
دکتر بسیار در طراحی های ما در حوزه ی تعاون می توانند مؤثر باشند. تلقی حقیر این است مابهجایچرخهیسود
درحکمرانیوالییچرخهی»خیر«داریمکهچرخهیخیرویژگیهاییدارد.یکی از ویژگی های آن این است 

که لوپ آن در چرخه بسته نیست.

آقایزریباف: این را »بر« می توانیم بگوییم است؟ 

آقایمیرمحمدیان: من به عناوینش خیلی کار ندارم. ویژگی اش را بدانیم چه است، بعد کلمات متناظر آن را پیدا 
کنیم. چرخه ی سود چرخه ای است که از وقتی شروع می شود تا وقتی که پایان می پذیرد به یک نفر برمی گردد. یعنی 
یک نفر یک کنشی انجام می دهد واکنشش به شخص او برمی گردد. چرخه ی خیر چرخه ای است که از یک نفر 
شروع می شود اما لزوماً خروجی اش به آن یک نفر برنمی گردد و تمام اعضای چرخه با یک مقام باالتر یعنی با خداوند 
معامله می کنند، نه این که سود نمی کنند، همه شان سود می کنند، اتفاقاً با وعده ی الهی خیلی بیشتر از مدل معروف 
هم سود می کنند اما چون چرخه بسته نیست، طرف باید اعتماد کند که وارد چرخه شود. یعنی در چرخه ی بسته شما 
یک پولی می دهید، یک جنسی می گیرید یا مثاًل پول می دهید. دو سه واسطه می خورد، دوباره سود می آید به خودت 
می رسد. اینجا مطمئن هستی می گویی به خودم می رسد. اما وقتی این چرخه باز است آن اعتمادی که شما به خداوند 
سر این معامله داری ارزشمند می شود »و ما خلقت جن و االنس«اینعبادت،اینتوکل،اینواگذارکردن،این

ارزشمندمیشود. این در حوزه ی ُعده هست.

در حوزه ی ِعده یعنی این بحثی که درباره ی قدرت عرض کردیم، گفتیم دو مالک است. یکی سود، و یکی 
قدرت. یکی پول و یکی قدرت. این ها در این نظامات جاری می شوند. در چرخه ی سود عرض کردم جایگزینش 
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چرخه ی خیر می تواند باشد، جایگزینچرخهیقدرت،چرخهیمحبتاستیاوالیت.
درحکمرانیوالییبهجایچرخهیسود،چرخه»خیر«داریموبهجایچرخهقدرت،چرخه»محبت«. 

یعنی چه؟ در عالم آن چیزی که نظامات الهی را به همدیگر پیوند می دهد محبت است، چه طولی چه عرضی. 
یعنی والیت طولی والیت عرضی. والیت عرضی با سه نوعی که ما به ذهنمان رسیده که هست، که والیت عرضی 
از جنس خانواده، از جنس همسایگی و از جنس برادری است که مدل همسایه اش کاماًل محلی هست، مدل 
برادری اش کاماًل به تعبیر آقای دکتر، جهانی است و مدل خانواده یک چیزی بین این دو می تواند باشد که هر سه 
سازوکار را طراحی می کنند. با این توصیف تعاونی می آید کجا قرار می گیرد؟ حاال در این توصیف ما در هر جامعه ی 
کوچک محلی که محور آن مسجد است و یک امام دارد که حکمران آن محله است یک بیت المال هم داریم. تعاون 
می آید روی بیت المال محلی می نشیند. یعنی فقط هم روی بیت المال نیست. آن کار، یعنی چه در حوزه ی کنش ها، 
فعالیت های اجتماعی، چه در حوزه ی مراودات مالی، چه در حوزه های مختلف و متعدد، حوزه ی سالمت، در حوزه ی 
تربیتی، همه می آید اینجا در این بستر، یعنی تعاونی ای که ما در محله توصیف و طراحی می کنیم تعاونی تخصصی 
نیست. تعاونی مکانی و محله ای است. آنتعاونیمیآیددرتمامنظاماتبازتولیدتعاونیمیکند.واینقدرتی

کهازطریقتعاونایجادمیشودرابازتولیدمیکند.

آقایرائیجی: بگوییم تعاونی چندمنظوره بهتر است. 

آقایمیرمحمدیان: حاال اسمش را هر چه می گذارید. من خیلی روی عناوین اصراری ندارم. من مفهوم را 
می شکافم حاال می توانیم روی آن اسم گذاری کنیم. آن تعاونی ای که اینجا شکل می گیرد، خاصیتش چه هست؟ یک 
عده ای آمدند چندوقت پیش گفتند ما یک ایده ای داریم به نام بانک زمان که می آییم زمان ها را ذخیره می کنیم. احساس 
هم کرده بودند که این مفهوم دینی است، که حاال به نظر من با مفهوم آقای دکتر مفهوم بازاری است و همان جا من 
خدمتشان عرض کردم که این کار غلط هست، این اصاًل حداقل دینی نیست. اشکال ندارد. مثل بقیه ی جاها بازار 
است اما این را شما به عنوان یک کار خیر در نظر نگیرید. چون طرف کاماًل وارد یک بانک می شود. سود دارد و آن 
چرخه را دارد. حاال در تعاونی محلی این نظامات قابل تبدیل با نگاه خیر خیلی راحت اتفاق می افتد. شما شاید در 
جهاِن واقع نتوانید زمان را به پول تبدیل کنید. در جهان واقع نتوانید رأی را به پول تبدیل کنید. حاال مثاًل هرکس طوری 
رأی می خرد. نمی شود این مالک، ولی در مالکات تعاونی بر مبنای مدل والیی این تبدیل ها راحت اتفاق می افتد. چون 
شما دیگر مهم نیست که یک پیرزنی هستید که یک تخم مرغ دارد یا یک سرمایه گذاری هستید که یک باغ دارید. مهم 
آن گذشتن است، آن وارد خیر و وارد چرخه شدن است. هرکسی که به اندازه ای که می تواند می آید در این چرخه 
سهامدار می شود، چون آنجا دیگر حساب وکتاب را برمی داریم. مالک خیر می شود و مالک محبت می شود. اگر این 

نوع تعاونی شکل بگیرد هم آن پیوندهای اجتماعی شکل می گیرد.

مشکل فناوری خارجی

ما حتماً باید از بستر فناوری استفاده کنیم، من اصاًل مخالفت بستر فناوری نیستم، خیلی موافق و جدی هستم، 
اما یک نکته ای وجود دارد. به دو شکل می توان از بستر فناوری استفاده کرد. یکی این است. می فرماید: »و یقطعون 
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ما امراهلل به ان یوصل1« شیطان آن پیوندهای الهی را از بین مردم قطع می کند، بعد یکسری پیوند جایگزین پیشنهاد 
می کند. که یکی از قوی ترین پیوندهای جایگزین، پیوندهایی است که االن از طریق فناوری جایگزین می کند. ظاهر 
این پیوندها شبیه پیوندهای قبلی است. اما باطنش این است که این پیوندها توسط مجموعه های دیگر سیاست گذاری 

می شود، راهبری و مدیریت می شود که ما تا حد کاربری این پیوندها را استفاده می کنیم. 

حاال شما با پدرتان با واتسپ ارتباط بگیرید یا تلگرام، فرقی نمی کند، راست هم می گوید، واقعاً اصل موضوع 
اگر این قدر بسیط بود، فرقی نمی کرد. آن هم صله رحم حساب می شود. با اهالی محله ات همین جا گفت گو کن. اما 
نکته اش این است چونمادراینعرصه،نهدرحوزهیتنظیمگری،نهدرحوزهیسیاستگذاری،دراین
حوزههااصاًلنیستیم، حتی در این حوزه ها خیلی هم ضعیف هستیم. برای همین در این فضاها بازی هایی طراحی 
می شود، سکوهایی ایجاد می شود که این سکوها لزوماً در میان مدت و طوالنی مدت در خدمت این کل نخواهند بود. 
مثل این که ما به شما بگوییم من از طریق اینستاگرامم دین خدا را تبلیغ می کنم. اما یک عده اگر دلشان خواست سردار 
سلیمانی را ببندند، هر کاری کنید می بندند. به همین راحتی می بندند. ترامپ هم می بندند، فقط سردار سلیمانی نیست. 
هرکس را که دلشان بخواهد. تازه آنجا آدم می فهمد و به باطن این پیوندهایی که جایگزین شدند، پی می برد. پس من 
االن نمی خواهم یک ایده ی نهایی مشخص شده را خدمت شما عرض کنم، با آن مباحثی که عرض کردم باید یک 
بخش آن را در نمایشگاه ببینید ایده ی ما این است که ما باید در فرآیند تعاونی مجموعه هایی را شکل دهیم که این ها 
دادوستدشان در مجموعه ی خودشان از جنس خیر است، بعد محبت تولید می کند، حاال این را چطور با ادبیات بازار 

تطبیق دهیم این یک مهارتی می خواهد. 

آقایزریباف: آیا ضرورت دارد؟

آقایمیرمحمدیان: ببینید اعتقاد من این است که ما نمی توانیم در یک جزیره جامعه ی خودمان را بنا کنیم 

آقایزریباف: جزیره نیست، نگرششان است.

آقایمیرمحمدیان:بله. ما آرام آرام این هسته های کوچک را وقتی که تقویت کردیم، بعد می توانیم جایگزین کنیم. 
فعاًل باید در همان فضا باشد.

آقایزریباف: من یک کمکی می خواهم کنم. اوال خیلی استفاده کردیم. به یک دلیلی من »بر« را ترجیح می دهم 
به خاطر این که »بر« یک فعل است، »خیر« بیشتر مفهوم اخالقی انسانی است اما »بر« یک فعل وسط عملیات است. 

آقایمیرمحمدیان: خیر را جایگزین سود می کنیم، »بر« را جایگزین آن کنشی که سودآفرین هست. این طور 
شاید بهتر شود.

آقایزریباف: آن که من گفتم مفهوم بازار این مسئله خیلی عمیق است، یعنی به همین جا ختم نمی شود. که من 
حتی معتقد هستم نظام سرمایه ساالرِی لیبرالیته شده ی خیلی قوی پس از انقالبی پس از فروپاشی یک برنامه هست. 
این قدر هم بازار جدی نیست و نبود. تو ایران پروژه است. چون خیلی ارزش ها را می شود با آن زد. ولی اصاًل بحث 

1.   آیه 72 سوره بقره.
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من مفهوم عدالت است. چرا اینجا شما دنبال یک واژه ی جایگزین برای بازار نیستید؟ سوال من از جنابعالی این است. 
اگر عمیق بشوید واقعاً بازار یک بت فکری است. حاال من که عمیق در علم اقتصاد غرب کار کردم، از بنیان های علم 
اقتصاد مدرن هست، حاال 25 سال پیش، اینرابهصراحتمیگویمیکبتفکریاست.دستنامرئیایوجود
ندارد،یکدروغبزرگاست.واینراساختندودرکشورهاییمثلمابهشدتتبلیغکردند. من عرضم این 
است که اینجا اتفاقاً مهم تر از کلمه ی سود و قدرت است. اینجا باید واقعاً روی مفهوم بازار کار کرد. یک مفهوم کاماًل 

انتزاعی، کاماًل غیرواقعی ولی دقیقاً عینی و واقعی تبلیغ شد و جا افتاد. این بسیار کلیدی است. 

 3consumer هست، یا seler2 هست، یا buyer1 شما بروید در اقتصاد غرب، انسان را به چه تعریف می کنند؟ یا
هست، یا 4producer است یا توزیع کننده، همین. مگر همه ی مفاهیم انتزاعی بر مفهوم بازار سوار است؟ مثاًل می گویید 
مواسات، برادری، کجای این فضا جا دارد؟ حاال من بحث راجع عدالت می گذارم کنار، والیت خیلی جدی است. 
اصاًل شما بدون مفهوم عدالت نمی توانید مفهوم مقدس انسانی را مطرح کنید. و بدون بازار هم این مفاهیم پاگیر 

نمی شود. مثل سود و لذت و قدرت و همه ی این ها. 

واژه سازی شگرد نظام غرب

یک مشکلی که ما با نظام غرب داریم، مشکل که نیست، آن ها زرنگ هستند، یکی از کارهای زیبایی که آن ها 
کردند، شاید در طول حداقل سیصد سال پیش تا االن، که ما باید یاد بگیریم منتهی برعکس آن. این ها هر مفهوم 
مقدس ارزشی که می آید مادی اش می کنند، ماتریالیستی اش می کنند. مثاًل می گوییم فرض کنید که انفاق؛ می گویی مثاًل 
بهشت، می گوید راست می گویید کاماًل مطلوب است. در تئوری مطلوبیت نگاه کن. مثاًل امام حسین علیه السالم برای 
رضای خدا، او هم دنبال بازار بوده، منفعتش را پیش خدا می خواسته است ولی این فرد که االن دارد برای منفعت 
مادی اش می رود، سود و پول را می خواهد. یعنی مفهوم سازی و توسعه بخشی مفاهیم خیلی جدی است. ما باید اتفاقًا 
برای تک تک واژگان بیاییم همه ی امور مادی را معنوی کنیم. برعکس است. می گوید که »ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة و 
صل عليهم« این مفاهیم قرآنی از جنس فعل خیر به قول شما وسط خیابان است اما عقبه ی آن ارتقای ارزش های الهی 
هست. یعنی مفهوم سازی به نظر من بسیار کار مهمی است اما این که شما فرمودید که ما می توانیم تعامل کنیم با بازار 

محال هست. مابایدمفهومسازیهمدراینحوزهداشتهباشیم.

آقایمیرمحمدیان: نه، عرض من این بود من تلقی ام این است که ما نمی توانیم االن قیام کنیم، سیستممان به هم 
می ریزد. ما باید فعاًل تا رسیدن به سازوکارها و ابزارهای مناسب برای این فناوری های خودمان یک تعامل، یک تعاملی 
که به اصطالح ما را له نکند، یک تعاملی که بتوانیم ارتباط برقرار کنیم، مفهوم بازار مسئله ی من نیست، به نظر من از 
بازار مهم تر دیوان ساالری هست. یعنی یک چیز خطرناک تر از بازار دیوان ساالری است که آن بیشتر ما را اذیت می کند.

1.   خریدار
2.   فروشنده

3.   مصرف کننده
4.   تولیدکننده



مسجد تعاون مسیری به سوی حکمرانی مردمیمسجد تعاون مسیری به سوی حکمرانی مردمی 30

آقایزریباف:دیوانساالریهمزاییدهینظریهیبازاراست. یعنی زایشش به خاطر این نگاه به این است که 
همه ی جهان بر اساس دادوستد منفعت جویانه است.

آقای میرمحمدیان: حاال شاید این طور باشد. 

آقای فرزان مهر1 

ترسیم دقیق هدف

یک ابهامی که وجود دارد این است که ما باید االن روشن کنیم که به دنبال چه هستیم. چه چیزی برای ما 
موضوعیت دارد. قبل از این هم ما باید برای خودمان روشن کنیم که ما در خال نیستیم. ما در فضایی بعد از انقالب 
اسالمی هستیم که کاماًل مشخص بود دنبال چه هستیم. و اگر می گوییم تعاون و تعاونی، تعاونی هم در ایران قدیم 
و هم در دنیا باز هم مشخص است که دنبال چه است و بعد از چه فضایی ایجادشده، ولی مسئله ای که شما مطرح 
کردید از این باب مبهم بود که بعضی از اتفاقاتی که ما می گوییم تعاون، به هم رسانی، استفاده از تکنولوژی ها، بعدش 
می خواهد چه اتفاقی بیافتد؟ چون ما آن ها را مشخص نکردیم. در فضای سیاسی مان  هم همین طور است. مرتب 
می گوییم وحدت بین طیف ها! وحدت بر سر چه چیزی؟ وحدت برای چه چیزی؟ این خیلی مهم است که ما اوالً 
بدانیم که در فضای انقالب اسالمی یک سری چیزها اصاًل دال محوری و مرکزی موضوع هست، بحث تحقق 
عدالت، قدرت اجتماعی مردم می خواهد افزایش پیدا کند یعنی چه؟ قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ قرار است مالکیت ها 
توسعه پیدا کند؟ قرار است نقششان در مدیریت ها توسعه پیدا کند؟ قرار است منافع این ها افزایش پیدا کند؟ قرار 
است ساختار طبقاتی حفظ شده در جامعه تغییر کند؟ این را از چه طریقی می خواهیم انجام دهیم؟ مسجدهای کنونی 
اصاًل چقدر قابلیت و کارکرد دارند؟ تازه شما می خواهید تعاونی هم ببرید آنجا؟ این که تعاونی و بسترهای اجتماعی 
مهم است برای رشد و توسعه ی این ها، این مطلب درستی است ولی این که کجا باید ببرید؟ آیا مسجد نقطه ی شروع 
درستی هست؟! یا این که ما باید از مسئله شروع کنیم. ما چه مسئله ای را می خواهیم حل کنیم؟ ما به چه موضوعی 
می خواهیم برسیم، اصاًل چه موضوعی برای ما موضوعیت دارد. دال اصلی حرکت ما چه هست؟ که بعد تازه برسیم 
این مسئله را می خواهیم حل کنیم، این مسئله چه بستری را می خواهد، برویم در روستا برویم در مسجد، اصاًل شاید 
مسجد برود کنار، چون خود مسجد خودش آسیب دارد، خودش ده ها مسئله را دارد که نمی توانیم این انسجام را 
ایجاد کند، نمی تواند این مسائل را حل کند. شاید الزم باشد برای این که بیایم سمت این اماکن، قبلش این است که 
به صورت مجزا برویم مساجد را تقویت کنیم، نه این که دوباره یک موضوعی مثل تعاونی را هم بندازیم، بار کنیم 

برای تعاونی.

آقایزریباف:نه اصاًل این ها بحثشان این است که احیای مسجد به همین بار است که گذاشته شود.

آقایفرزانمهر: حاال این هم یک بحث دیگری است، لذا به نظرم این چند نکته محل تأمل است که به این 
نکاتی که گفتند، هم بحث قدرت اجتماعی، بحث عدالت، این که مردم وقتی که ما می گوییم باید قدرت پیدا کنند، 

 1.   مسئول میز تعاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
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نقش آفرین باید داشته باشند این باید مشخص شود چه هست. این که حاج آقا قشنگ گفتند. قیام، قیام دقیقاً ما قرار 
است خروج کنیم بر نظم موجود، و مالحظاتی را ما باید رعایت کنیم و بدانیم که در این مسیری که می خواهیم 
برویم، 5 سال دیگر، 10 سال دیگر، آیا مالکیت مردم گسترش پیدا کرده، آیا دارایی های مردم گسترش پیدا کرده، آیا 

مؤلفه های قدرت افزایش پیدا کرده است برای مردم؟ 

تعاون عمومی در جامعه

آقایمیرمحمدیان: در کتاب معمای شکوفایی، درباره مزیت مدل های مختلف کارآفرینی صحبت می کند و در 
انتهای هرکدام می گوید کره در این زمینه موفق بوده است، تا آخر به همین منوال تا پایان کتاب که حرف هایش تمام 
می شود و بعد می گوید واقعاً امروز مردم کره از 50 سال پیش خوشحال تر نیستند! به جد می توان گفت که امروز مردم 
کره از 50 سال پیش خوشحال تر نیستند، امروز خانواده هایشان گرم تر نیست، امروز افسرده هستند، امروز خودکشی 
باالست، شروع می کند می گوید که من این همه کره را باال بردم ولی نمی دانم چرا این طور هست. چرا این که از همه ی 
ما بهتر این فرایندی که دنبالش هستیم را رفته، از همه ی ما بیشتر آسیب دیده است؟ این که شما می گویید در آینده آیا 
مالکیت آیا فالن آیا فالن، من به نظرم دنبال این نباید باشیم که آیا در آینده »مالکیت« این دوباره همان ارزش گذاری 
بر اساس نظام بازار است، چرا ما به این شکل ارزش گذاری کنیم. باید بگوییم آیا در آینده مردم خوشحال تر خواهند 

بود. آیا در آینده مردم سعادتمندتر خواهند بود؟ این درباره ی این فرمایش آخرتان.  

اما این که چه مسئله ای را می خواهیم حل کنیم عرض کردم ما یک نظام مسائلی را طراحی کردیم که 29 کالن 
نظام و حدود 900 مسئله ی خرد را آوردیم ولی می گوییم چه کسی باید این مسئله را حل کند، آن اتفاقی که باید در 
محله بیفتد »یقومالناسبالقسط« هست، مردمبایدبیایندپایکارحلمسئله. چطور بیایند پای کار حل مسئله؟ باز با 
مدل تسهیل گرانه، که یک تسهیل گر می رود با ذهن سفید، همین حرف هایی که می زنیم و اآلن هم به عنوان نسخه های 
شفابخش این طرف و آن طرف توصیه می کنیم، این نیست اتفاقا،مردمبااینعِدهوآنُعده،یعنیعِدهیبرادریو
ُعدهتعاونباهدفقیامبهقسطمیآیندپایکارحلمسئله. نه به خاطر این که سود شخصی خودشان را لزوماً حل 
کنند. گرچه سود شخصی یعنی منافعشان، آن توسعه ی مالکیت و این ها همه ی این ها اتفاق خواهد افتاد. من نمی گویم 
این اتفاق نخواهد افتاد، اتفاقاً به وعده ی الهی وعده هایی مثل این که گفته اند: »اگر یک گام بردارید خداوند ده گام 
بر می دارد.« و یا »من جاء بالحسنه فله عشر امثالها« یا آن سنبله ی گندم در قرآن، ایمانبهآنوعدههایالهیحتمًا
اینمسیرازآنمسیربهترپاسخمیدهد.یعنیقویترخواهدبود. اما نکته این هست، ما اگر هدفمان آن باشد، 
خودبه خود در یک مهندسی معکوس می رسیم به نظامات موجود بازار و همین حرف های سود و ... همین تقسیم 

قدرت و این ها، که االن شما ببینید در شورای محل هم همین اتفاق می افتد. 

شما شورای محله تان چرا مصداق خوبی از تعاون نیست. به خاطر این که آنجا اصاًل دنبال یک چیز دیگر هستند. 
آن هدف گذاری که در نظر گرفته است چیز دیگری است. یک زمان بچه های شهرداری تهران نسل جدید که آمدند 
رفتند همه ی کسانی که در محله بودند آوردند شروع کردند به ارائه دادن، من ارائه ی این ها را گوش کردم. بعد سوال 
کردم. گفتم این ارائه ای که شما گفتید اگر شما مثاًل شهروند پاریس بودید و مثاًل مسیحی بودید چه ارائه می کردید. 
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گفت همین بود. یعنی می دانید هیچاشرابیازمفاهیمدینیدرطراحیهایمانیست. آن نکته ی بعدی هم که 
فرمودید حاال فرایند رسیدن به این، حاال این یک بحث دیگر هست، مسجد امروز من چطور می تواند این بار را ببرد، 

این دغدغه ی ماست. 

حرکت تدریجی

ما با قوه ی قضائیه وارد مذاکره شدیم. قوه ی قضائیه می گوید که من یکی از مسئله هایم این است که دو میلیون 
پرونده در حوزه ی خانواده  دارم در سال فالن، بیاید همه را در مسجد حل کنیم، گفتم باشد. گفتم یک مجوز سنگین 
به ما دادند گفتند این سازمان داوری، بروید کل داوری های حوزه خانواده را انجام دهید. می گفتند ما در دفترچه ی 
ازدواج می نویسیم که هرکس با همسرش دعوایش شد باید برود سازمان داوری در مساجد، نباید برود قوه ی قضائیه. 
گفتم خیلی اشتباه است این کار، ما نه این حرف را گردن می گیریم، نه شما باید این کار را بکنید. ما با 5 مسجد شروع 

می کنیم، نه با مثاًل 5 هزار مسجد. ولی در یک فرایند 4، 5 ساله آرام آرام. 

مثاًل بهزیستی، می خواهم مثال بزنم عملی، بهزیستی کودکان بی سرپرست را می خواهد سازمان دهی کند. با 
نظامات اول انقالبی می آمد کارمند استخدام می کرد، ساختمان می خرید، بچه ها را آنجا نگهداری می کرد. بعد نظامات 
جدید سرمایه داری آمد گفت بروید شرکت تاسیس کنید، این ها را بدهید به شرکت ها، آن را نگه دارند. االن بچه های 
به دردبخور بهزیستی آمدند می گویند ما از خدا می خواهیم مسجد این کار را برای ما کند. همین پول را می دهیم 
به مسجد اما چقدر امن تر است، چقدر باکیفیت تر هست. اصاًل انسانی تر است که مسجد این کار را کند. باز این ها 
می گویند ما همه اش را می دهیم. گفتیم عجله نکنید. ببینید واقعیت این است این قدر نظامات االن غرب با همان عقل 
ابزاری خودش آن قدر نظاماتی تولید کرده که خیلی نزدیک شدند ما راحت می توانیم شبیه سازی کنیم، می گوییم این 
خدمات را دولت دارد از این می خرد، از این بخریم. این یکی خدمات را از این می خرد، از این بخریم. چه فرقی 
می کند؟ آن وقت هم مسجدهای شما قدرتمندتر می شوند، هم چرخه ها، اصاًل شما حتی برای کاسبی هم بیایید در 

مسجد فرق می کند تا بروید یک جای دیگر. اصاًل جنس آن فرق خواهد کرد. 

چهار گام برای حکمرانی 

عرض کردم حاال ما باید چه کار کنیم در این فرایند؟ ما چهار کار می کنیم. یعنی بنیان هدایت. کسی که دغدغه مان 
این است. نه دنبال ریاست بر مساجد هستیم، نه مسجد برای ما است، نه می خواهیم عزل و نصبی در مسجد کنیم. 
چون آن هایی که می گویند مسجد، می گویند ما می خواهیم امام جماعتش را عزل و نصب کنیم، هیئت امنا و ... . ما 
اصاًل همچنین ادعایی نداریم و اصاًل نمی خواهیم همچنین کاری کنیم. ما می گوییم که ما اصاًل نمی خواهیم این کار 
را کنیم. ما چهار کار می کنیم، یکی باید دانشآنراتولیدکنیم که به شدت در این زمینه ضعیف هستیم.مادانش
درستوحسابیبرایتولیدایننظاماتدرقالبمحلیومسجدیبامحوریتحکمرانیوالیینداریم. آن 
نمایشگاهی که آقای دکتر دیدند تالشی است برای این که هرچه تا االن به عقلمان رسیده یکجا نمایش دهیم بگوییم 
آقا بیایید چانه بزنیم یک گام ببریم جلوتر. ما هرروز آنجا نشستیم بحث چانه زنی علمی داریم. هرکس می آید می گوید 
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اینجا یک گام می شود رفت جلو. نکته ی بعدی، گام بعد توانمندسازی است! توانمندسازی این آدم ها و امام ها و 
آدم هایی که در مسجد هستند. این ها اصاًل توانمند نیستند برای یک همچنین مسئولیتی. سوم گفتمان این بحث باید 
جا بیفتد. فرض کنید این ها هم توانمند بشوند. فضای جامعه به این سمت نرفته که ما یک همچنین توقعی از این ها 
داشته باشیم برای همین خودبه خود در سیستم مستهلک کننده و میرا قرار می گیرد و چهارم این است که بیاییم نظامات 
دولتی مثل مثاًل همچنین جلساتی را آرام آرام طوری طراحیکنیم، مانند همین مثال بهزیستی که عرض کردم، مثل 
مثال داوری، مثل مثال امداد. امداد کارمندانش را می فرستاد می رفتند مددجویان را سرکشی می کردند. یک کارمند با 

ماشین و راننده می رفت، برود و برگردد به پول امروز در یک روستا حداقل یک تومان خرجش است. 

االن می گوید که این روحانی شما که در این محله است، او برود سرکشی کند، همین بهتر از آن کیفیت هم 
درمی آید. چون آن کارمند امداد با ماشین و این ها می رفت. روحانی دارد می رود سرکشی می کند. با بیست هزار تومان 
مثاًل قضیه را می خواست حل کند. آن هم هدیه، می گوید بله 20 هزار تومان می دهیم این کار را بکن. دقیقاً بیست هزار 
تومان. ما گفتیم عدد مهم نیست، مهم این است که من یک بازی درست می کنم که این روحانی برود سرکشی. بعد 
دیدیم روحانیون برود خانه ی زن های بی سرپرست برایشان حرف درمی آورند. گفتیم همسر روحانیون بروند. آن ها 
هم پسندیدند. خانم های روحانیون را توانمند کردیم، خانم هایشان می روند سر می زنند. بعد روحانی ماهی یک بار 
می رود خانه شان روضه می خواند. می دانید چه می گویم؟ یعنی آمدیم در سازوکارهای موجود داریم مرتب طراحی 
می کنیم.اینهاراآرامآرامبایدتبدیلبهشبکهیخدماتکنیم. بعد مساجد به این توانمندی برسند. االن این ها آرزو 
است اما تلقی ما این است که راهیغیرازایننداریم. باید این ها را تولید کنیم. این چهار کار اصلی که به نظر من. 

چهارگاماصلی: 
1.تولیددانش

2.توانمندسازی

3.گفتمانسازی

4.طراحیوشبکهسازی

آقایزریباف: بحث آقای فرزان مهر یک نکته ی قابل تأملی هست. این حرف های خوب و زیبا خیلی خوب 
است ولی شما توجه به موانع دارید؟! 

آقایمیرمحمدیان: بله توجه بلکه مواجهه داریم. از توجه بیشتر، هرروز به صورتمان می خورند!

آقایزریباف: ببینید این مسئله ای که ایشان دارند می گویند، بحث این که شما دارید می گویید که مردم به هم 
این طور نگاه می کنند، واقعاً االن این طور نیست. شما بعد از سی سال، چهل سال حرکت برخالف این تفکر دارید 
بحث می کنید. ببینید االن، حاال ما که کار نداریم اوایل انقالب همه چیز مردمی بود و خیلی نزدیک تر بود، بعدها یک 
مدت آمدند امام جماعت ها در مسجدها - حاال نمی گویم در حد حرمت- گفتند غذا ندهید در مسجد، اینجا شما 
می خواهید بحث کنید در مورد کسب وکار در مسجد؟ ایجاد اشتغال کنید؟ خیلی فاصله است. این را از اینجا بگیر تا 
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داخل مسجد.

آقایمیرمحمدیان: ما همین االن هفت صد مسجد داریم که داخل مسجد کسب وکار هست.

آقایزریباف: کم است.

آقایمیرمحمدیان: باشد این را باید کنیم هفتاد هزار مسجد.

اقایزریباف: این که این کار را در سطح کالن ملی انجام بدهید نهادهای قدرت می خواهد. 

آقایمیرمحمدیان: مهم تر از نهاد قدرت دانش می خواهد! اما ادعا نشود، هنوز نرسیدیم.

آقایزریباف: می دانم. ایشان بحثش این است ما می خواهیم فردا یک روستا را احیا کنیم، چطور این را تحویل 
مسجد دهیم؟ 

آقایمیرمحمدیان:اصاًل الزم نیست تحویل مسجد دهیم. سال 95 همین کار را با ما کردند. یعنی در سپاه قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی گفت این روستاها تحویل شما، گفتیم امامت، گفتند باشه تحویل شما! گفتیم ما نمی خواهیم 
تحویل به ما بدهید، اصاًل این تحول ها تعیناً شکل می گیرد، تعیینی نیست. اتفاقاً همه ی دغدغه ی من در فرمایش قبلی 
دوستانم که فرمودند این است، ما نمی خواهیم برویم از دولت یک چیزی را بگیریم. ما اینجا باید یک ظرفیتی ایجاد 
کنیم که دولت خودش داوطلبانه به ما بدهد. چون اگر ما برویم وارد درگیری شویم اتفاقاً طرف موضع می گیرد. االن 
بخش های مختلف دولت خودشان آمدند سراغ مسجد، می گویند واقعا این خدمت به بن بست رسیده، شما اگر بیایید 

کمکمان کنید. حاال ما ناز می کنیم می گوییم باید پول بدهید، آدم هایمان را توانمند کنیم، چه کار کنیم تا بشود. 

نقش محوری مساجد

آقایولدان: این که کسب وکار در مسجد برود یعنی چه مثاًل؟

یعنی مثاًل در حیاط مسجد کارگاه زده شود. این کار لزوماً کار خوبی نیست ولی کار بدی هم نیست. ما با چند 
چیز را خیلی مخالف هستیم. یکی این که خود شخص امام درگیر کار اقتصادی شود، یکی این که مسجد را منحصر 
کنیم به چارچوب و چاردیواری مسجد. این دو واقعاً رهزن است. یعنی ما می گوییم همه چیز مسجد، همه فکر می کنند 
چارچوب مسجد باید یک بازار داخل آن داشته باشد، ورزشگاه داشته باشیم، لزوماً این نیست، بعد اصاًل ازلحاظ 
کاربری هم شاید سخت باشد یک همچنین چیزی شکل بگیرد. این مرکزیت یا محوریت مسجد است، نه مرکزیت، 
محور باشد. ما می گوییم امامدرمسجدسهنوعنقشدارد،یکنقشمباشردارد،یکنقشمحوریدارد،یک
نقشمحرکدارد. ناظر به فرمایشات مقام معظم رهبری است در حلقه های میانی. یک جاهایی را امام می گوییم 
یعنی باید یکجایی خودش شخصاً انجام بدهد. مثاًل اقامه ی نماز با امام است و در مسجد است. جای دیگر نباید 
باشد. جای دیگر با محوریت مسجد است. یعنی اگر هم شما تربیت می کنید در محله، دانش آموز و چه و چه، این 
باید محورش باشد. ما می گوییم مدل مسجد را باید کشف کنیم و آرام آرام برویم به سمتش، نترسیم، بدانیم چه کاری 
درست است، مرتب برای آن دانش تولید کنیم، گفتمان سازی کنیم، آدم ها را توانمند کنیم، بعد ظرفیت های حاکمیتی 
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هم بیاوریم پشت آن.

حاج آقا چه تأکیدی روی تعاون و تعاونی هست؟ بگویید امام محله، چون ایشان ایده ای که داشتند مسجد 
تعاونی بود، مسجد تعاونی به نظرم خیلی ابعاد پیچیده ای به خودش می گیرد. امام محله به نظرم با آن توضیحاتی که 

حضرت عالی دادید...

هیچ تأکیدی نداریم روی تعاون و تعاونی، عرض کردم من برای امام محله یک نمایشگاه چند هزار متری زدم 
آنجا توضیح دادم. یکی از کارهای امام محله فرایند تعاون است. همه ی مسجد که تعاون نیست. حتماً نیست. من 
سعی کردم توضیح بدهم، ببینید همین مثالی که االن زدم، بچه های بی سرپرست محله را شما چطور باید ساماندهی 
کنید. فرض کنید بهزیستی آمد گفت من به ازای هر بچه در ماه یک میلیون تومان می دهم. ما چطور باید ساماندهی 
کنیم. همان شرکت که قباًل بهزیستی با آن کار می کرد را در مسجد دوباره راه بیندازیم، سودش بیاید در سبد مسجد. 
این اولین چیزی است که به ذهنمان می آید. این که حاج آقا می فرماید نگاه بازارزده، تا این گفت این سود، بگوییم من 
این پول را می خواستم بگیرم، او می خواست هزینه ی مکان بدهد، من هزینه ی مکان نمی دهم، این قدر حاشیه ی سود 

من باال می رود این را می دهم به فالن، آدمی هم نفع نمی برد، یک نفر از بچه مسجدی هایمان مشغول کار می شود.

آقایزریباف: ما دقیقاً با این کار درگیر هستیم. 

آقایمیرمحمدیان: بله... ولی یک شکل آن این است که می گویم من بیست بچه دارم، بی صاحب هستند برای 
همین محله هم هستند. هرکس بیاید یکی از این بچه ها را به عهده بگیرد... خیلی فرق می کند دیگر... یعنی پول را 
از بهزیستی می گیریم، پول می رود به بیت المال محله، دولت موظف است آن پول را بدهد، ولی مسجد بر اساس 
انگیزه ی پول کار نمی کند. می گوید حاج آقای بازاری که بچه هایت رفتند، تو یک حاج آقا و حاج خانم هستید در این 
محله، یک بچه بیاید به خانه ی شما! خیلی از این ها مشتری هستند. درگیر تقییدات قانونی هستند، گرفتار هستند قبول 
نمی کنند. یکی هم برود خانه ی فالنی. تو که فرزند دار نمی شوی، این بچه را ببر، حاال 5 سال قبول کن، از اول هم 
نمی گوییم بچه ی شما هست. یک نیازهای چندبعدی باهمدیگر تکمیل می شود. مثل همین سرکشی به خانه ی فقرا. 

بسته ی غذایی. مردم می آیند سر یک خیری باهمدیگر تعاون و همکاری می کنند.

قدرت اجتماعی و سیاسی

آقایزریباف: حاج آقا معذرت می خواهم. این بحث یک نکته ای دارد. ما از اول انقالب درگیر هستیم. ببینید 
حرف ها خیلی قشنگ و زیبا است ولی چرا نمی آید در حوزه ی اجرا؟ بخصوص درصحنه ی اجتماعی. یک موقع 
است من در خانواده ام، من در محله ام این کار را می کنم. همین االن هستند، مثاًل من که االن دارم به شما عرض 
می کنم، 15 سال است با بچه های ایتام و بد سرپرست داریم کار فرهنگی می کنیم، حاال یک روش دیگری که صرفًا 
محله هم نیست، ببینید یک مشکلی وجود دارد، مشکل این است که این نگاه ها بیشتر احساسی، اخالقی است، تبدیل 
نمی شود به یک نهادی که یک قدرتی بیاید پشت این امر، این را الزام آور کند، ببینید قانونی که االن دارد در جامعه ی 
ما تصویب می شود همین سیستم بانکی ماست. کاماًل ضد بشری و ضد انسانی و ضدانقالبی است. اما دارد تصویب 
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می شود، اجرا می شود، مردم می افتند در این مسیر، بعد شما راه افتادید آنجا می گویید ببین این ربایی که می خورید، 
درست نیست! مشکل از اول انقالب بوده است. ما فکر می کنیم افکار اخالقی به خودی خود جامعه ساز است، نیست.

تفاوت دید حضرت امام با خیلی از آقایان علما و مراجع سر یک چیز بود. امامازمنظرحکومتنگاهمیکردبه
جامعهسازی، قبلی ها همه ی بحث ها بوده، این قدر ما مسجدهای خوب و پاک و منزه داشتیم، در خدمت رسانی به 
مردم، دستگیری از محرومین، رفع فقر، نگاه های جزء جزء پراکنده داشتند موفق هم بودند. اما بعد از انقالب ما داریم 
باپذیرشنهادهایسرمایهداریاینهارانابودمیکنیم.منمیخواهمبگویمبایدبهبحثقدرتاجتماعیو

سیاسیوصلشکنیم.

حکمرانی در مساجد

این که من اصرار دارم مفهوم حکمرانی را در مسجد بیاورم، خیلی هم دعوا کردم با خیلی از بزرگانی که اصاًل 
اسمشان را بگویم باورتان نمی شود. طرف می گوید اگر مسجد بخواهد داوری کند ممکن است یک نفر ناراحت 
بشود. مگر امیرالمؤمنین در مسجد قضاوت می کرد کسی ناراحت نمی شد؟ اصاًل خاصیت حکومت این است که 
دوست و دشمن پیدا می کند، اما نکته اش این است که نگاه آن حاکم یعنی امام اتفاقاً حکمران محلی هست، با 
همه ی ویژگی های حکمرانی که ممکن است جذب و دفع داشته باشد به تعبیری مثل امیرالمؤمنین که جاذبه و دافعه 
داشته اند. من روی این فرمایش شما خیلی جدی هستم. ما نیاز به حکمرانی محلی داریم. اما در فرایند تحقق، که ما 
می گوییم فرایند تعین، آن االن اگر در نظام دیوان ساالر از دعوا شروع کنیم حتماً شکست می خوریم. چون اینجا یک 
بدنه ی نحیف تری وجود دارد. این مسجدهای من االن توان مقابله با آن ساختار قوی را ندارند. من باید آرام آرام در 
یک فرایندی این ها را تقویت کنم، گفتمانش را، مطالبه  مردمی ایجاد کنم، واقعیت این است که االن خیلی از بچه های 

حزب الهی ما این حرف ها را قبول ندارند، این نیست که همه ی این ها را قبول داریم. 

خیلی از بچه های حزب الهی ما االن نگاه مکان پایه را قبول ندارند، مسجدمحور را قبول ندارند، خیلی از این ها 
را قبول ندارند. می گویند مثاًل چه کسی گفته هیئت میثاق با شهدا بد است، من می روم در هیئت میثاق با شهدا 
کار می کنم. چرا باید بروم در مسجد محله مان که این قدر امام جماعتش فالن است و هیئت امنایش بدعنق است. 
می خواهید چه جوابی بدهید. یعنی واقعاً ما آمدیم مدل های جایگزین درست کردیم، ایراد هم داریم به آن مدل ها، 
اما می گوییم فعاًل این طور راحت تر است، نمی خواهیم مسئله حل کنیم، اما وقتی شما رفتید درجایگاهحکمرانیبه
تعبیرمقاممعظمرهبریبایدمسئلهحلکنید. لیست می کنید یکی یکی باید مسئله ها را حل کند، اگر آمد در جایگاه 
حکمرانی، اصاًل تفاوت امام با آخوند مسجد همین است. که او خودش را در جایگاه حکمرانی می بیند، این خودش 
را در جایگاه پدر معنوی می بیند، خیلی از این بچه های وزارت کشور قبلی می آمدند می گفتند هر کاری می کنی، 
تو را به خدا فقط این قداست روحانیت را به هم نزنید، گفتم من اصاًل آمدم قداست روحانیت را به هم بزنم. شما 

می خواهید به این بهانه ی قداست ایجاد کردن ما را راهب مسیحی کنید.

مقام معظم رهبری می فرماید مسجد ما تفاوتش با مسجدهای دیگر این است که اینجا محل تالقی دنیا و آخرت 
است. اینجا محل آبادی دل و دنیا همه باهم است. اصاًل ویژگی مسجد این است. این تعریف از مسجد، اگر تعریف 
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را درست جا بیندازیم خیلی از این اتفاقات می افتد. ما درست است که هفت هشت ده سال اول انقالب به این مفاهیم 
پای بند بودیم اماواقعیتایناستکهدردههیهفتادوهشتادعامداً،عالماًازمسجدخارجشدیم. رفتیم برای 
خودمان مغازه های موازی زدیم. هیئت ما مسجد خارج شد رفت ساختمان درست کرد، حسینیه های مختلف! قرآن 
از مسجد خارج شد با پول دولت آقای احمدی نژاد رفتیم تعداد بسیار زیادی مؤسسات قرآنی زدیم. اصاًل فرموده: 
»اِنّما نُِصَبِت الَمساِجُد لِلُقرآن« اصاًل مسجد جایش قرآن است. نماز را رفتیم از مسجد خارج کردیم رفتیم نمازخانه 
زدیم. یعنی همه ی کارکردهای اصلی را از مسجد خارج کردیم. عالماً و عامداً هم این کار را کردیم. یعنی گفتیم چرا؟ 

گفت با هیئت امنای عنق پیرمرد که نمی شود.

آقایزریباف: گفتند مکان مهم نیست کارکرد مهم است.

آقایمیرمحمدی: یعنی این نیست که ما واقعاً این مفاهیم را از اول انقالب قبول داشتیم و خرابش کردیم. نه واقعًا 
رها کرده بودیم باید دوباره برگردانیم. تلقی حقیر این است که باید برگردیم. 

آقای قاسمی1

قیام به قسط خیلی مهم است

من فقط چند دغدغه دارم. یک دعوایی که وجود دارد، وضع موجود مساجد شهر تهران و استان تهران خیلی 
جاها مردم را به خطا می اندازد که آیا مساجد ظرفیت اقدام در این الیه را دارند، اصاًل بیایند در قواره ای که بگویند 
حکمرانی محلی، در مقیاس میانی، حکمرانی والیی. این ها عناوینی هستند که بار معنایی خیلی جدی ای دارند. یکی 
این است که واقعاً وجود دارد، مساجدی در کل کشور هستند که دارند در شاخه هایی از این 29 دسته بندی که ما 
خدمت شما ارائه کردیم در نمایشگاه، یکی این که واقعاً این مساجد این ظرفیت را دارند منتهی نیاز است که همان طور 
که حاج آقا فرمودند امام باید توانمند باشد که بتواند اتفاقی را رقم بزند، تا قیام به قسط، نباید امام دستوری یا مثاًل 
مستقیم کاری را پیش ببرد.اینقیامبهقسطخیلیمهمهست، این مثالی که آقای تقی زاده در مورد قوم یاجوج و 
ماجوج زدند مصداق بارز قیام به قسط بوده، مردم را به  پا داشتند برای این که خودشان در مقابل آن قوم مقابله کنند.

یک دغدغه ی دیگری هم است که این که نهادهای مختلفی با نیت های خیلی خالصی شکل گرفت در طول تاریخ 
انقالب، قبل تر هم بعضاً یک سری اتفاقات افتاده، این ها به مرورزمان کارکردهای خودشان را از دست دادند. اگر قرار 
است ما راجع به این صحبت کنیم که مسجد تعاونی  شکل بگیرد ما دوباره مسیر غلط گذشته را طی نکنیم،  بعد 
بگوییم دیدی مسجد نشد. دامن مسجد را دوباره آلوده نکنیم به حرف هایی که واقعاً بعضاً شاید نشود جبرانش کرد. 

طراحی و مدل سازی

آقایزریباف: من یک راهی به ذهنم رسید، ببینید شما اشاره دارید به این که نظام آموزشی یک راهش هست، 
ببینید راهکار جدید ما، برادر ما آقای دکتر بان یک بحثی را گفت داریم از آن غافل می شویم، آن بحث طراحی بود. 

1.   معاون طرح و برنامه بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسالمی
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این مفاهیم، مقدس و خوب، حاال می فرمایید هم که موانع زیادی دارد یا سازوکارهای فرهنگی فکری اجتماعی ما 
برعکس رفته، می خواهیم دور بزنیم، آن دوربرگردان، دیزاین است، طراحی های نو و مدرن است. حاال من ضرورتاً به 
اسم تکنولوژی نمی گویم. طراحی، خود مدل ها، این ها می توانیم بحث های مقدس را تبدیل کنیم به مدل های مفهومی، 
ولی این ها باید تبدیل شود به مدل های کارکردی، ولی اگر این اتفاق بیفتد، یک فاصله ای بین قدرت و حکومت و 
آن روش های سنتی قدیم حل می شود. مثاًل می خواهم یک مثالی بزنم، االن شما مثاًل چندین بار این کلمه را گفتید، 
ببینید نظام بوروکراسی بازار و مفهوم بازارچه است که دارد منافع بازار را تأمین می کند. اصاًل ببینید جالب است، من 
یک  جمله ای بگویم: در اقتصاد بازار می گوید که اقتصادرقابتکامل،اینیکدروغبزرگاست، اوالًهیچوقت
اتفاقنمیافتد، یعنی خود امام زمان  هم بیاید می گوید واقعاً این یک کار از من برنمی آید. متوجه هستید. ثانیاً اصاًل
رقابتکاملیکمفهوممتناقضاست. اساس رقابت در اقتصاد غرب یعنی انحصار نه حذف انحصار کننده ها. 
یعنی در باالترین سطح باید نظام بوروکراسی اقتصادی شما به نقطه ای برسد که یک نفر همه ی ثروت جهان را در 
اختیار بگیرد. این نظام بوروکراسی اش است. حاال این نظام بوروکراسی را چطور می شود زد؟ طراحی می خواهد. ما 
اگر بتوانیم طراحی های نوینی داشته باشیم که مبتنی بر همان محور والیتی باشد که شما می گویید. ببینید امام وقتی در 
نظام حاال سنتی اش یا در نظام فعلی اش، مدرن هم که کلمه ی مزخرفی هست، در نظام نوینش بخواهد اعمال والیت 
کند، مدلش چیست؟ این را ما نداریم. اگر واقعاً مسجد بتواند آن مفاهیم مقدسی مثل تعاون را بیاورد وسط میدان 
طراحیومدلسازیمیخواهد. ولی طراحی یک الزاماتی دارد، اولین الزامش این است که از انگاره های فاسد نظام 
غرب فاصله بگیریم. یعنی اول باید بگویی ال اله تا خدا اال اهلل را به تو نشان بدهد. ما اشکالمان اینجاست. ما هنوز 
حرف می زنیم می گوییم در غرب این طور، در غرب هر طور؛ عیب ندارد، باید ما مسلط به ادبیات غرب و مدل هایش 
باشیم. اما مدلی که ما را به مقصد می رساند. آن ارابه، آن دوچرخه ای که می خواهد ما را به مقصد برساند ما می خواهیم 
برسیم به عرش، با دوچرخه نمی شود. غرب آن ابزاری که دست ما داده دوچرخه است. حداکثرش این است، عیب 
ندارد تا یکجایی می رویم اما فهمیدیم طراحی ابزار خودمان را باید انجام دهیم این مرکز نوآوری )منتا( کار ویژه اش 

این است. طراحی مدرن.
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جمع بندی بحث

ذهنیت اشتباهی در جامعه و افکار عمومی ساخته شده که تعاونی یعنی ناکارآمدی. علت این است که ما مسیر 
سازوکارهای تعاونی و تعاونی سازی را غلط آمدیم و ساختارهای اجتماعی و نهادی مان بر اساس مشارکت مردم 
نبوده است. طراحی اکوسیستم ما نقص داشته است. باید با طراحی های جدید در اکوسیستم تعاونی در سطح خرد 
و کالن با بهره گیری از تکنولوژی روز و تعریف صحیح و تعیین دقیق جایگاه بازار، تحولی شایسته در بخش تعاون 

رقم زد.

تعاونی یعنی یک فعالیت اقتصادی اجتماعی که دلسوزانه، همرازانه، همدالنه شکل می گیرد. حضور میدانی الزمه 
شکل گیری این ساختارهای اجتماعی است. اگر پایه آن بر اساس همدلی و همراهی و همفکری و همکاری بود، 
دلیلی ندارد تعارضی شکل بگیرد و جامعه را متحمل هزینه کند. در آیه »تَعاَونُوا َعَلی الْبِِرّ َوالتَّْقَوی«، »بر« تعیین کننده 
و مشخص کننده  مسیر و بستر و موضوع حرکت است و »تقوا« روش است. این آیه ناظر به صحنه عمل و تعامالت 

اجتماعی است.  

اگر یک پارلمان صد هزارتایی یا ده هزارتایی از تعاونی های فعال تشکیل شود، اوضاع تغییر می کند. ظرفیت های 
طبیعی موجود مانند ارتباطات خانوادگی، مسجد و هیئت و جمع هایی ایمانی نیز فرصت مناسبی برای توسعه این 
نهاد اجتماعی است. باید الگوسازی کنیم، به طور مثال اگر یک نمونه ی موفق تعاونی یکی در روستا، یکی در شهری 

کوچک داشته باشیم و آن ها را تبلیغ و گفتمان سازی کنیم، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. 

فضای چند هزارساله ای که میراث ایرانی در حوزه ی تعاونی ها داشتیم را ذیل دو فرایند یا روند نابود کردیم: یکی 
بحث قدرتیزه شدن تعاونی است، یکی هم بازاری شدن تعاون. تعریف موسع بازار بالی جامعه امروز است. جامعه ی 
ما بسیار حساب شده تحت فشار مفهوم بازار است. هدف اولیه و اصلی در تعاونی ها بازتولید و تقویت یک اجتماع 

انسانی بوده است، نه سودآوری و بازار سازی.

ویژگی های حکمرانی والیی عبارت اند از مردمی بودن، هم دینی اعتقادی، ظالم و مظلوم نبودن، مسرف و اشرافی 
نبودن. این ویژگی ها در مقوله  تعاون مهم و مؤثرند. در حکمرانی والیی به جای چرخه ی سود، چرخه  »خیر« داریم 
و به جای چرخه قدرت، چرخه »محبت«. مردم با ِعده و ُعده، یعنی ِعده ی برادری و ُعده تعاون باهدف قیام به قسط 
می آیند پای کار حل مسئله. تولید دانش، توانمندسازی، گفتمان سازی، طراحی و شبکه سازی گام های اصلی در مسیر 

دستیابی به حکمرانی است.

در دهه ی هفتاد و هشتاد عامداً، عالماً از مسجد خارج شدیم. پیامبر اسالم مسجد را مرکز جامعه دینی قرار داد و 
باید محور حکمرانی والیی قرار گیرد. ائمه جماعت در مسجد سه نوع نقش دارند، یک نقش مباشر دارد، یک نقش 
محوری و یک نقش محرک دارند. توسعه مفهوم تعاون و تعاونی از نقش های محوری امام است و اگر پشتوانه قدرت 

اجتماعی و سیاسی را بدان ضمیمه کنیم، نتایج بسیار خوبی به جا خواهد گذاشت.
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