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مقدمۀ ناشر
سیاست گذاری های  در  مؤثر  و  مهم  عاملی  جامعه،  هر  مصرف  الگوی 
تولید و اولویت بندی در چرخۀ اقتصاد آن جامعه است. شناخت الگوی 
صحیح برای مصرف و جاری ساختن آن در جامعه، کمک شایانی به اصالح 
کشورها و جلوگیری از  سیاست ها و راهبردهای تولید، روابط تجاری با سایر 
هدررفت سرمایه های یک کشور خواهد کرد. مواردی چون نیازسنجی درست، 
کالن در تعیین اولویت ها به  اعتدال و صرفه جویی در مصرف و داشتن دید 
در  که  است  مؤلفه هایی  جمله  از  غیرضروری،  هزینه های  کاهش  جهت 

مبحث اصالح الگوی مصرف باید لحاظ شوند.
اما بی شک در کنار لحاظ کردن این مؤلفه ها در سیاست گذاری های کالن، 
اصالح فرهنگ مصرفی مردم که مصرف کنندۀ نهایی کاال و خدمات هستند، 
که می تواند در اصالح سیاست ها و رویکردهای  امری مهم و ضروری است 
که حلقۀ نهایی زنجیرۀ  مسئولین در زمینۀ اقتصادی بسیار مؤثر باشد؛ چرا 
اقتصادی،  فعالیت های  از  بسیاری  اصلی  محور  و  کشور  یک  اقتصادی 

مصرف کنندگان هستند.
که با محوریت شعار  متن پیش رو، حاصل سلسله جلسات علمی است 
پرداخته  آن  کلیدواژه های  مفهوم  تبیین  به  مصرف«  الگوی  »اصالح  سال 
است و تالشی است در جهت تبیین منویات مقام معظم رهبری در باب 
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که به همت بسیج دانشجویی  کلی اصالح الگوی مصرف  سیاست های 
دانشگاه امام صادق  برگزار شد. محتوای این جلسات ابتدا در قالب جزوه 
و فایل های صوتی در تارنمای مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید منتشر شد، که 
به دلیل استقبال مخاطبان، مورد بازبینی، ویرایش و دسته بندی محتوایی 

مجدد قرار گرفت و در قالب اثر حاضر به چاپ رسید.
امام  از مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه  آثار منتشره  کنار سایر  اثر در  این 
صادق  در حوزۀ مباحث علوم انسانی، علوم اجتماعی و فرهنگی اعم 
کاربردی؛ با ارائۀ بخش دیگری از تصویر الگوی اقتصادی اسالم،  از نظری و 
حلقه ای دیگر به زنجیرۀ این آثار در مسیر تحقق تمدن بزرگ اسالمی، می افزاید.
این کتاب نیز مانند سایر آثار مرکز تحقیقات بسیج برای مخاطبان فرهیخته 
و دانشگاهی به ویژه دانشجویان تدوین شده است، که از یک سو اتقان محتوا 
و علمی بودن را می طلبد و از سوی دیگر ایجاز و سالست بیان را؛ و با توجه 
به هویت دانشگاهی استاد ارجمند دکتر عادل پیغامی و مخاطبان جلسات 
منتهی به این اثر، نهایت تالش جهت تحقق این دو امر صورت پذیرفت؛ امید 
است که مورد رضایت حضرت حق و استقبال فرهیختگان گرامی قرار گیرد.

کوچک  گامی بسیار  کتاب  که تدوین این  دست اندرکاران اثر، معتقدند 
گوشه ای از ابعاد اقتصادی اسالم را از رهیافت مصرف مطمح  بوده و تنها 
گام های بعدی از دیدگاه های مخاطبان  نظر قرار داده و جهت تکمیل آن در 
گران قدر دربارۀ کتاب حاضر و پیشنهادهای سازنده دربارۀ موضوعات مشابه 

به گرمی استقبال می نمایند.
گران قدر، دکتر عادل  از زحمات استاد  در پایان الزم است ضمن تقدیر 
پیغامی در ارائۀ عالمانۀ این مباحث و تالش در جهت ترسیم نقشۀ راه مناسب 
برای اقتصاد انقالب اسالمی مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، از 
زحمات پژوهشگران ارجمند، مجید صادقی و علی عرب صالحی نصرآبادی  
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گرامی  که در تنظیم و ویرایش این اثر تالش نمودند و برادر  و علیرضا تاجه بند 
که آماده سازی نهایی و انتشار آن مرهون تالش های آنان  محمدعلی زاهدی  

است تشکر نماییم.

 باهلل العلی العظیم
ّ

و ما توفیقنا اال
محمدجواد نیک روش

مسئول مرکز تحقیقات بسیج
 دانشگاه امام صادق





اهمیت و ضرورت بحث

فصل: اول





AAمقدمه
کسب سواد اقتصادی  برای فهم پیام های اقتصادی مقام معظم رهبری، 
کمک تعلیم و تربیت  برای همۀ مردم الزم است. سبک زندگی صحیح به 
اقتصادی به دست می آید و یکی از وظایف بسیج و همۀ مردم در این زمینه 
است. برای ایجاد سبک زندگی صحیح و مقابله با تحریم، یکی از راه کارها، 
که  اقتصاد مانند مصرف است  باالبردن فهم مردم در حوزه های مختلف 
کلی اصالح الگوی مصرف توسط مقام معظم  بدین منظور سیاست های 
رهبری ابالغ شده است. در این فصل، مقدمات الزم برای فهم درست این 

سیاست ها بررسی می شود.

AAجنگ اقتصادی
 در زمانی که جنگ اقتصادی بر انقالب اسالمی تحمیل و جهاد اقتصادی 
به عنوان یک مسئولیت و مأموریت جدید برای مدافعان انقالب اسالمی بیش 
از پیش پررنگ شده است، زمانی که کید و حیلۀ دشمن در عرصۀ اقتصادی 
پررنگ تر از عرصه های دیگر خودش را نشان می دهد، وقتی چند سال است که 
مقام معظم رهبری، اولویت نخست انقالب اسالمی و دغدغۀ اصلی انقالب 
را اقتصاد و عرصۀ اقتصادی تعریف می کند، معنا ندارد که بسیج دانشجویی 
و سایر بسیج ها، نسبت به عرصۀ اقتصاد و این اولویت اصلی   که مقام معظم 

رهبری فرمودند   بی توجه باشند. 
و  پایگاه های بسیج  تمام  وقتی جنگ شد،  که چطور  بود  این  ما   سؤال 
مساجد به ضرورت آموزش نظامی پی بردند و آموزش نظامی در بین طرفداران 
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و مدافعان انقالب اسالمی، تبدیل به یک تمرین و برنامۀ روزمره شد؛ در مدرسه ها، 
گذاشته شد، اما اکنون  کارخانه ها و حتی برای زنان، آموزش نظامی  مساجد، اداره ها، 
مساجد،  مدارس،  در  اقتصادی  آموزش  است،  اقتصادی  کارزار  عرصۀ  عرصه،  که 
پایگاه های بسیج و به طور ویژه در بسیج دانشجویی دیده نمی شود؟ آیا حق داشتیم که 
که در هیچ یک از برنامه های  در سال شصت، نسبت به هم کالسی ها و همسایۀ خود 
کنیم و بگوییم  آموزش نظامی پایگاه بسیج و مدرسه حضور نداشت، چپ چپ نگاه 
کیلومتر از مرزهای این مملکت در هجمۀ  گویا تو در این مملکت نیستی؟ بیش از هزار 

نظامی دشمن است و تو در این فضا نیستی؟ اما در عرصۀ اقتصادی حق نداریم؟

AA مسئولیت تاریخی در اقتصاد
که آیا دانشجوی ما در سال »جهاد  خاستگاه این جلسات، پاسخ به این مطالبه بود 
از تولید ملی« آموزش اقتصادی دیده است؟ روشن  اقتصادی« و در سال »حمایت 
کس به عنوان یک فرد مسلمان،  که آموزش اقتصادی سطوح مختلفی دارد. هر  است 
اگر هیچ جنگی هم در کار نباشد، نیازمند داشتن مجموعه ای از عقاید اقتصادی و یک 
جهان بینی اقتصادی مبتنی بر اندیشۀ اسالمی است و در این میان، فرقی ندارد که این 
کسی یا استاد دانشگاه باشد. بر هر فرد مسلمان الزم است که اخالق  فرد، بقال، رانندۀ تا
اقتصادی و احکام اقتصادی خود را بداند و یک دانش و سواد اولیه از مسائل اقتصادی 
داشته باشد. این ها حداقل هایی است که هر مسلمان باید آن را کسب کند، اما بر دوش 
که در انقالب اسالمی دارد رشد می کند و باید مدافع انقالب اسالمی  جوان مسلمانی 
نیز باشد، مسئولیت و مأموریت تاریخی ویژه ای نهاده شده است، واضح است که این 
مسئولیت و مأموریت دو وظیفۀ دیگر بر دوش او می گذارد و آن عبارت است از این که 
که  کند و پیام های ایشان را آن چنان  اواًل باید بتواند سخنان مقام معظم رهبری را فهم 
کرده، آن پیام را  کند و ثانیًا، بتواند در حوزۀ نقش آفرینی و عمل ورود  هست، دریافت 

عملیاتی کند.
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م َیُکن«1 
َ
گویا اوامر ایشان »َکأن ل گر فهم و دریافت صحیحی از پیام صورت نگیرد،   ا

کر و الل ایراد شده  تلقی شده، زیرا در واقع چیزی دریافت نشده و سخن برای جمعی 
است و تنها بهرۀ جمع، تماشای تصویر سخنران خواهد بود.

کارآفرین است«2، باید  گر مقام معظم رهبری می فرمایند: »اقتصاد مقاومتی، اقتصاد  ا
کسب سواد اولیه برای فهم  گام،  کرد. پس در نخستین  کارآفرینی را فهم  بتوان مفهوم 

پیام های اقتصادی مقام معظم رهبری، باید در دستور کار قرار گیرد.

AAنقش آفرینی و عمل در عرصۀ جنگ اقتصادی
گر اقتصاد را یک عرصۀ  گام دوم در این عرصه عبارت از نقش آفرینی و عمل است. ا
کارزار باشیم، اما در این بین،  جنگ می دانیم، باید به فکر تربیت رزمنده هایی در این 
تعدادی رزمندۀ ویژه هم وجود دارد. در جنگ نظامی هم یک عده افراد به عنوان رزمندۀ 
کاله کج ها و... داشتند.  کماندوها،  ویژه شناخته می شدند و انواع و اقسامی از قبیل: 
سراغ  هیچ گاه  بسیجیان  دارد.  نیاز  ویژه  رزمندۀ  عرصه ها،  برخی  که  است  روشن 
آموزش و به پرواز در آوردن جنگندۀ اف14 و اف5 نرفتند، اما از سوی دیگر، بسیاری از 
عملیات های نظامی از طریق نیروهای کالسیک و حرفه ای دنبال نشد، بلکه این بسیج 

و مردم عادی بودند که پای کار آمدند و پیروزی های بزرگی را فراهم آورند. 
امروز نیز جنگ اقتصادی از سویی نیاز به یک سری رزمنده های ویژه دارد شامل: 
که به  صنعت گر، تاجر، سیاست گذار، وزیر اقتصاد، مسئوالن بانکی و سایر حوزه ها 
نوعی کماندوهای اقتصادی به حساب بیایند. این افراد در صف اول جنگ اقتصادی، 
که رزمنده های ویژۀ  م است، این است 

ّ
کار هستند یا خرابکاری! آن چه مسل یا در حال 

که دیگران در این  جهاد اقتصادی این گونه افرادند، اما این امر به این معنا نخواهد بود 
عرصه جایگاهی ندارند، همچنان که در جهاد علمی نیز این گونه نیست. جهاد علمی 
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1.برگرفته از آیۀ یک سورۀ انسان:>ه
که "مثل این که چیزی موجود نبود".

کارآفرینی معناش این است، بیانات  کشور به وجود بیاوریم. امروز  2. ما باید یک اقتصاد مقاومتِی واقعی در 
کشور، 1389/06/16. کارآفرینان سراسر  در دیدار جمعی از 
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هم کماندوهای ویژۀ خود را دارد که عبارتند: از پژوهشگران، محققان و استادان دانشگاه 
و دیگر اعضای جامعۀ علمی؛ اما عرصۀ جهاد علمی برای یک زن خانه دار، یک بقال و 
کسی نیز در سطحی دیگر برنامه دارد. سطح عام و عمومی جهاد علمی،  یا یک رانندۀ تا
که مقام معظم رهبری در اولین نشست »اندیشه های  از جهاد فکری  عبارت است 
که الگوی اسالمی  ایرانی پیشرفت، چهار محور دارد و  راهبردی« به آن اشاره فرمودند 
ون« نباشید، خطاب ایشان1 به همۀ مردم است؛  رُ

َّ
ک

َ
ف

َ
ت
َ
وٌملای

َ
یک محور آن، فکر است. »ق

حتی یک آدم عادی.

AAوظیفۀ عموم مردم در عرصۀ جهاد اقتصادی
که ناظر به نیروهای عملیاتی ویژۀ  گاه خطاب های خاصی دارد   جهاد اقتصادی هم 
که باشد، جهاد اقتصادی  اقتصادی بیان شده است، اما هر فرد در هر رشته و حرفه ای 
او را نیز مورد خطاب قرار می دهد. یک زن خانه دار نیز باید پیام های اقتصادی رهبری 
کافی است تنها  را بداند و طبق آن منویات )مقاصد( رفتار نماید. در غیر این صورت، 
بخشی از زنان خانه دار اشتباه رفتار کنند تا کل سیستم عملیات اقتصادی کشور مختل 

 شود. 
گر قباًل هر هفته یا هر  دو هفته یک بار دو عدد مرغ می خرید،   کافی است زن خانه دار، ا
تصمیم بگیرد چهار مرغ بخرد؛ در این صورت سیستم عرضه کنندۀ مرغ باید ظرف 
مدت یک هفته بتواند تولید خود را دو برابر کند. بدیهی است که این عمل در این مدت 
گردد. به  کار می تواند منجر به فاجعه ای در بازار مرغ  محدود، غیر ممکن است و این 
خوبی می توان فهمید که یک تصمیم سادۀ زنان خانه دار، اگرچه ساده باشد، در صورت 
که هیچ  تبدیل شدن به به یک رفتار دسته جمعی، به مسئله ای تبدیل خواهد شد 

-ایرانِی  اسالمی  الگوی  ع  موضو با   ،1389/9/10 راهبردی  اندیشه های  نشست  نخستین  در  بیانات   .1
که شامل عدالت و امنیت و حکومت و رفاه و این  که عرصۀ زندگی-  پیشرفت چهار عرصۀ اساسی وجود دارد، 
چیزها می شود - یکی از این چهار عرصه است. در درجۀ اول، پیشرفت در عرصۀ فکر است. ما باید جامعه 
>لقوم ببینید در قرآن چقدر  این هم درس قرآنی است. شما  را به سمت یک جامعۀ متفکر حرکت دهیم؛ 
رون<داریم.مابایدجوشیدنفکرواندیشهورزی

ّ
رون<،>لقومیعقلون<،>أفلایعقلون<،>أفلایتدب

ّ
یتفک

رادرجامعهیخودمانبهیکحقیقتنمایانوواضحتبدیلکنیم.
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کشورهای پیشرفتۀ دنیا هم نمی تواند ظرف مدت یک هفته  کدام از  سیستمی در هیچ 
پاسخ گوی آن باشد و دو برابر مرغ و پروتئین گوشتی به جامعه عرضه کند. در این صورت 
که در نتیجۀ این امر، ذهن ها  سیستم اقتصادی فلج شده، قیمت مرغ دو برابر می شود 
کافی است شایعه ای در جهت  بیش از پیش دچار آشفتگی خواهد شد. در این میان، 
تالطم بازار به راه افتد و از سوی دیگر نیز دشمن با ایجاد عملیات روانی، تحریم ها را 
اثر بخش جلوه داده، در دامن زدن به آشفتگی اذهان و خسارت به اقتصاد، سخن پراکنی 
نماید. می توان به خوبی دریافت که چگونه یک رفتار به ظاهر ساده، می تواند خسارات 
سنگینی به بار بیاورد. اما اکنون پرداختن به این مطلب  که اساسًا سرمنشأ تصمیم ها و 
رفتارهای این چنینی کجاست  در این مجال نمی گنجد. پس نقش زن خانه دار در این 
کمتر از متخصصین اقتصادی نیست، بلکه چه بسا بیشتر و اثرگذارتر هم  بین نه تنها 

خواهد بود. 
که یک دانشجوی دل بسته به انقالب، در درجۀ نخست باید   سخن اصلی آن بود 
کند. در مرحلۀ عمل  پیام های اقتصادی رهبر انقالب را بداند و ثانیًا، به آن ها عمل 
کند و تبدیل شود به یک نیروی عملیاتی. به عنوان  کار  هر کس به اندازۀ وسع خود باید 
کنند و  مثال، جوانان محله جمع شوند و اقدام به راه اندازی یک شرکت دانش بنیان1  
یک محصول از محصوالتی را که تا کنون اختراع شده و در سازمان های پژوهِش صنعتی 
ثبت شده است، تبدیل به محصول نهایی کنند. چند جوان مسجدی می توانند از این 
کار از نیاز انقالب اسالمی دور نیست و در واقع،  کنند. این  طریق از علم تولید ثروت 
عین نیاز انقالب اسالمی است. همان گونه که در زمان انقالب، چند جوان دور هم جمع 
می شدند و عملیات می کردند، حال گاهی عملیات عبارت بود از این که برای خانه های 

آمده  این گونه  دانش بنیان  شرکت  تعریف  در  دانش بنیان،  موسسات  و  شرکت ها  تشخیص  آیین نامه  در   .1
است: »شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش 
کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتایج  گسترش و  محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل 
کاال و خدمات( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان، به  تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید 
کنیم، باید بگوییم  گر بخواهیم به زبان ساده تر بیان  ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود«. ا
که شرکت دانش بنیان اواًل، محور تولید آن مربوط به فناوری های برتر می شود، مثاًل نانوتکنولوژی نه مانند 
که تولید  کارخانه های تولید انبوه  که دیگر امروزه فناوری برتر نیست. و ثانیَا این شرکت ها بر خالف  خودرو 

کمی از هر محصول می برند، معمواًل سود از  هر محصول آن ها باالی 50% می باشد. گسترده و سود 
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اطراف مسجدشان نفت بخرند؛ به این دلیل که در آن زمان تهیۀ نفت کار بسیار سختی 
که انقالب بنیان آن  بود. اساسًا در آن زمان، جنگ را مردم با همین پایگاه های مردمی 
کردند. نباید پایگاه های مردمی انقالب در عرصۀ فرهنگی، اقتصادی و  را نهاد، اداره 
گر دو موشک به شهرهای مرزی ما بخورد،  که ا گرفته شود. شک نیست  علمی از آن ها 
بسیاری از جوانان مؤمن با شور و هیجان، لباس رزم می پوشند و می روند تا جواب دشمن 
را بدهند، دندان هایش را هم در دهانش خرد می کنند و برمی گردند، اما نکند یک موقع 
دشمن، موشک های اقتصادی اش را به قلب سیستم هم بزند و جوانان اصاًل متوجه آن 
نباشند. حداقل مأموریت ها بعد از آن چهار وظیفه ای که برای هر مسلمانی الزم است، 

این است که سخنان رهبری را فهم کنند.

AAتبیین روش کتاب
و  کرد  خواهیم  بحث  رهبری  از  جمله ای  روی  که  بود  خواهد  این گونه  ما  روش   
دیگر،  سوی  از  داد.  قرارخواهیم  بحث  مورد  تک تک  را  ایشان  سخنان  کلیدواژه های 
که  گرفت. نکتۀ دیگر  بسیاری از اوقات رویکردهای ایشان مورد توجه ما قرار خواهد 
می تواند یک درس و یک توجه باشد و در مباحث ایشان نیز می توان این توجه را مشاهده 
که سندی تحت عنوان  که در سال »اصالح الگوی مصرف« هنگامی  کرد، این است 
این  می شود،  مطرح  ایشان  جانب  از  مصرف«  الگوی  اصالح  کلی  »سیاست های 
که قابل تبدیل به شش محور، یعنی شش دغدغه و نکته  سیاست ها شامل ُنه بند بود 
است و از مجموع آن شش محور، سه محور به مسئلۀ تعلیم و تربیت اقتصادی، فرهنگ 
کار را باید  که این نکته یعنی %50  اقتصادی و مسائل مربوط به اذهان مردم پرداخته بود 

در این سه زمینه خالصه کرد. 
 ما در این جا به دنبال پرداختن به تعلیم و تربیت اقتصادی هستیم. سیاست های 

کلی نیز جزء موضوعاتی است که در مورد آن بحث خواهیم کرد.
 اساسًا مقام معظم رهبری توجه زیادی نسبت به مسائل مصرف، الگوی مصرف، 
سبک های مصرفی در زندگی روزمره و لزوم آموزش آن ها به مردم دارند. خلق و مدیریت 
بینش  و  اقتصادی  روان شناسی  و  فرهنگ  مشکل  وجود  کشور،  در  مصرفی  فرهنگ 
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