سرمقاله
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
دکتر حمید نگارش

ثبس دیگش دس آغبصیي سٍصّبی سبل  3131سّجش هؼظن اًمالة ،دس پیبم ًَسٍصی خَد اهیذ ٍ ًطبط سا ثش دلْبی هطتبق
ثِ اسالم ٍ اًمالة اسالهی تبثبًذًذ ٍ ثشگ صسیي دیگشی ثش صفحبت تبسیخ افضٍدًذ ،ایطبى ّوچَى سبلْبی گزضتِ ٍ
ثب تَجِ ثِ ضشایط کطَس ٍ جْبى اسالمً ،کبت اسصضوٌذی سا دس جْت پیطجشد اّذاف اًمالة اسالهی هطشح ًوَدًذ.
ًکبت ساّجشدی آى هشاد دلْب کِ ثشاسبس اًذیطِّبی اسالهی سلن هیخَسد ،سٌذی گَیب دس آیٌذًُگشی ٍ دٍساًذیطی
سکبًذاس کطتی اًمالة دس حَصُّبی گًَبگَى اجتوبػی ،سیبسی ،التصبدی ٍ دیٌی است ٍ هیتَاًذ افك چطناًذاص
پیطشفت ًظبم اسالهی سا دس آیٌذُای ًضدیک تشسین ًوبیذ .ثیتشدیذ پیگیشی ٍ ػول ثِ سٌّوَدّبی آى خلف صبلح ٍ
جبًطیي ضبیستِ ثٌیبىگزاس اًمالة اسالهی اهبم خویٌی(سُ) چشاؽ ّذایتی خَاّذ ثَد ،تب هسئَالى ٍ آحبد هلت ایشاى
اسالهی ّوَاسُ دس جبدُ اًمالة اسالهی ثِ سالهت پیص سًٍذ ٍ ثب جذیت ٍ ضتبة هٌبستتشی ثِ همصذ ًضدیک
ضًَذ ٍ اص خبسج ضذى اص آى اجتٌبة ًوبیٌذ.
سّجش فشصاًِ اًمالة فشهَدًذّ :ن هسئَالى ٍ ّن هشدم ثب تَکل ثش خذا دس ػشصِ فشٌّگ ،هجبّذاًِ ٍاسد هیذاى ضًَذ،
ثبیذ ارػبى ًوَد کِ ًگبُ ثِ فشٌّگ ثِ ػٌَاى اصل ٍ هجٌبیی ثشای ّوِ هسبئل سیبسی ،اجتوبػی ٍ التصبدی است ٍ
لطؼبً ایي ًگبُ ساّجشدی ،التصبد خَة ،اجتوبع خَة ٍ سفتبسّبی هتٌبست ثب جبهؼِ ایذُآل اسالهی سا ثِ اسهغبى
خَاّذ آٍسد ٍ سجت پیبدُ ضذى فشٌّگ اسالهی ٍ اًمالثی دس جبهؼِ خَاّذ ضذ؛ پیبدُ ضذى فشٌّگ اسالهی ٍ
اًمالثی یؼٌی حشکت دادى آحبد هشدم جبهؼِ ثِ سوت اّذاف اسالهی ٍ اسصضْبی دیٌی ،ثِ سَی ّوذلیّ ،وفکشی،
پشّیض اص خطًَت ،پشّیض اص اختالفبت ،تکیِ کشدى ثِ هطتشکبت ٍ تأسی ًوَدى ثِ سیشُ پیبهجش سحوت.
هسئَالى فشٌّگی ًیک هیداًٌذ کِ تحَالت فشٌّگی ثب یک جلسِ ٍ ثب یک تصوین همطؼی اهکبىپزیش ًویثبضذ ،ثلکِ
ًیبص ثِ ثشًبهِسیضی دساصهذت ٍ ًیبص ثِ ّوفکشی ٍ ّوذلی ّوِ هسئَالى فشٌّگی کطَس ٍ آحبد هشدم داسد ،لطؼبً اص
ػضم هلی کِ همبم هؼظن سّجشی ثش آى تکیِ کشدًذ ،هیتَاى ثِ ضشٍست ٍ اّویت ایي اهش پی ثشد.
ثبیذ افضٍد ثب ٍجَد الذاهبت فشٌّگی ثسیبسٌَّ ،ص جوغثٌذی هذٍى ٍ سٍضٌی اص هجبًی ،اّذاف ٍ ًتبیج ایي الذاهبت
دس دست ًویثبضذ .دستبٍسدّبی الذاهبت ٍ ثشًبهِسیضیْبی فشٌّگی دس چٌذ سبل اخیش چِ ثَدُ!؟ کبًَى اصلی
ثشًبهِسیضی فشٌّگی کجبست!؟ جبیگبُ دٍلت دس ثشًبهِسیضی فشٌّگی ٍ داهٌِ اثشگزاسی آى کجبست!؟ ثشای گستشش
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فشٌّگ اسالهی ٍ دیٌی ،پبسخ ضفبف ثِ سؤاالت هطشح ضذُ ،ثسیبس ضشٍست داسد .ثذیْی است ثب هٌْذسی فشٌّگی
هیتَاى ضبّذ اػتالی هؼشفت دیٌی ٍ هصًَیت فشٌّگی جبهؼِ ثَد .اهبم ساحل(سُ) ًیض ثبسّب ثش ًمص فشٌّگ دس
پیطجشد اّذاف جبهؼِ اسالهی تکیِ کشدُ ٍ ثِ ػٌَاى اسبس هلتَّ ،یت هلت ،هجذأ خَضجختی ٍ ثذثختیّبی هلت یبد
ًوَدُ ٍ هؼتمذ ثَدًذ ،اگش فشٌّگ دسست ضَد هولکت اصالح هیگشدد .ایطبى سیطِ توبم هطکالت دس جبهؼِ سا اص
ضؼفْبی فشٌّگی هیداًستٌذ ٍ هؼتمذ ثَدًذ حتی هسبئل التصبدی ثب اصالح فشٌّگ ثشطشف هیضَد .ضْیذ هطْشی
ّن هؼتمذ ثَد کِ استؼوبس سیبسی ٍ التصبدی آىگبُ تَفیك حبصل هیکٌذ ،کِ استؼوبس فشٌّگی صَست گشفتِ ثبضذ.
اهشٍص فشٌّگ ًمص ساّجشدی داضتِ ٍ ٍسیلِ تذاٍم اًمالة است .الفت ثیي للَة ٍ ثیي هزاّت هختلف ثِ ثشکت
فشٌّگ اسالهی ضکل هیگیشد .پشّیض اص اسشاف ٍ کن ضذى تطشیفبت ٍ تجوالت ،ضکلگیشی التصبد همبٍهتی،
سػبیت لبًَى ،سػبیت حمَق یکذیگش ،پشّیض اص خطًَت ،افشاطیگشی ٍ ّ ...وِ دس پشتَ اصالح فشٌّگ ضکل هی-
گیشد .تغییش دس سجک صًذگی ٍ استفبدُ اص الگَّبی دیٌی دس اثؼبد گًَبگَى دس پشتَ فشٌّگ دیٌی ضکل هیگیشد.
ثپزیشین ػولیبتی ًوَدى ایي اهش هْن تٌْب دس صَستی هیسش خَاّذ ضذ کِ ّوِ آحبد هلت ٍ ّوِ هسئَالى هجبّذاًِ ثب
ّوفکشی ٍ ّوذلی دست دس دست ّن ًٌْذ ،تب ثتَاًٌذ پیگیش هطبلجبت همبم هؼظن سّجشی ثبضٌذ.
اهیذٍاسین دس سبل  3131کِ سبل التصبد ٍ فشٌّگ ثب ػضم هلی ٍ هذیشیت جْبدی هیثبضذ ،ثتَاًین ثب ّوذلی ٍ
ّوفکشی ضبّذ پیطشفت ًظبم همذس جوَْسی اسالهی ثبضین.
اىضبءاهلل
سشدثیش
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