
میاهلل الرحمن الرحبسم  

 

 .با درود و سالم به همه خواهرها و برادرها            

 

بر همان  قتیما، مورد توجه قرار گرفته است، در حق یاسالم یکه در عصر ما و در جمهور یمسئله اقتصاد تعاون            

و  یدر نظام اسالم یعنی. شودیگفته م یمختلف در رابطه با اقتصاد تعاون یهااستوار است که امروز در جامعه ییهاهیپا

مییفزایب نبه آ یزیندارد چ یلزوم یاسالم یجمهور . 

 

اند: در بوجود آورده یتعاون یاز شرکتها ییهامختلف نمونه یهاامروز در جامعه د،یمسبوق انیهمانطور که آقا            

 15که از  یبا آمار سهیاست در مقا نیمطرح بود و جالب ا شتریمصرف ب یتعاون یانگلستان اقتصاد تعاون مصرف و شرکتها

مصرف است یتعاون یشرکتها یآمار برا نیباالتر یهم انگلستان دارا وزکردم، هن دایپ میادداشتهایسال قبل در  . 

 

  

 

رقابت کند نیرا جانش یهمکار دیبا یتعاون وهیش . 

 

جلو  نهیزم نیفرانسه در ا شودیام معلوم مکه خوانده یمطرح است. البته طبق آمار دیتول یهایتعاون شتریاقتصاد فرانسه، ب در

انگلستان جلوتر است از ینرفته ول . 

 

از اقتصاد  یمیکه بخش عظ یرشد کرده است، بطور یلیخ یدر بخش کشاورز دیتول یهایدر آلمان تعاون            

است دیتول یتعاون یبر شرکتها یمتک یآلمان غرب یکشاورز . 

 



مشکل مسکن  ینیکه هجوم به شهرنش ییحل مشکل مسکن در کشورها یمسکن برا یتعاون یشرکتها سیتأس            

 لیتشک ایتالیدر ا ،یغرب یمسکن در اروپا یتعداد شرکت تعاون نیکه باالتر دمیمطرح شده و در آمارها د آوردیرا بوجود م

 .شده است

 

است یاعتبار یتعاون ینوع قتیکه در حق ورانشهیپ یتعاون یتعداد شرکتها نیشتریب             (Credit) وجود  کایدر آمر

 یتعاون یدر شرکتها ،یاوج تعاون کایاست. در آمر کایهم هست، اما اوج آن در آمر گرید یدارد. البته در کشورها

از شر بانکدارها خالص شوند خواهندیاست، و م یبانکدار یبه به سو مآنجا هجوم مرد نکهیاست.  مثل ا (Credit)اعتبار . 

 

راه حل  کیبه عنوان  ،یتعاون یو روابط اقتصاد یاقتصاد تعاون وهیش یعنی یکه اقتصاد تعاون نیبهرحال در ا            

 یستیالیسوس ی. در کشورهاستین یدیگوناگون به کار رفته و منشاء اثر قرار گرفته و ترد یقابل مالحظه در کشورها یعمل

 زیکامل )که من اشاره کردم به وجه تما یستیالی. پس از آنکه معلوم شد اقتصاد سوسدیمطرح گرد یاقتصاد تعاون نیهم ا

 قتیمطرح شد. در حق یبخصوص در بخش کشاورز هایباز استفاده از تعاون نیبنابرا ست،ی( هنوز قابل اجرا ننهایا انیم

جور مطرح کردن  کیبلکه  ستندین یتعاون ناًیاست، البته ع یجور مطرح کردن کار تعاون کیکالخوزها  لیگفت تشک توانیم

هستند یکار تعاون . 

 

 نیمن نقل کردند ا یمطرح بود، برا ایمهم دن یکه حوادث لهستان به عنوان خبرها ریچند روز اخ نیدر ا            

در ذهنم مانده است(، محصوالت  نیچن نی)ا %86به  کیکرده بودند، نزد امیوضع موجود ق هیکه عل یکشاورز یهاهیاتحاد

قرار  سمیمارکس وغی ریکه دهها سال است ز یکشور نیدر ا یعنیدارد،  یمعن یلیخ نی. اکنندیم دیتان را توللهس یکشاورز

مقدار نقش دارند نیا یدر بخش کشاورز هایکه هنوز تعاون مینیبیدارد م . 

 

کننده و مصرف کننده است دیتول نیضرور ب ریغ یهاکاستن از واسطه هایتعاون هدف . 

 

یتعاونوةیمشخصات ش                

 

 نیا ترحیصح دیشا ینظام تعاون مییبشود بگو کنم،ی)من هم فکر نم یتعاون وهیش ای یبخش تعاون دییبگو ای ینظام تعاون در

مورد توجه هستند یبعنوان نکات اصل کنمیکه عرض م ینکات نیا مینیبیم یتعاون وهی( در شیتعاون وهیش مییباشد که بگو : 



 

رقابت کند نیرا جانش یهمکار دیبا یتعاون وةیش                

 

            1 هر  ،یدارهر مزرعه یهر کارخانه دار ،یورشهیاساس بر رقابت است، هر پ برالیـ مسئله اول، در اقتصاد آزاد ول

رقابت کند، انواع رقابت، بهرحال اساس بر رقابت است گرانیتا با د کوشدیم ،یدامدار . 

 

و از  کندیمجموعه وارد م کیرا در  دیگوناگون در بخش تول دکنندگانیکشاورزان، تول ورانشهیپ ،یتعاون وهیش            

 لیکه تا قبل از تشک ییهمانها یعنیرا بهتر کنند،  دیوضع تول گریکدیبا  یو همکار گریکدیتا با تعاون با  خواهدیآنها م

بزرگ  یهاهی. امروزه اتحادشوندیم گریکدیهمکار  یتعاون یشرکتها لیحاال با تشک ،بودند گریکدی بیرق یتعاون یشرکتها

 یدر آنجا همکار کندیم شتریرا ب یهمکار نیهستند وجود دارد و ا یاقتصاد تعاون یکه دارا ییدر کشورها یتعاون یشرکتها

به وجود آمده است یبزرگ تعاون یهاهیکوچک تا اتحاد یدر شرکتها . 

 

2 بدهد و در  دیدولت با ،یاقتصاد دولت یدارا یهارا در جامعه یدیتول یهاتیفعال یامکانات الزم برا نکهیه دوم، اـ مسئل

دولت  یلیخ دهدیکه دولت م ییدارند و بهرحال در آنجا اریدر اخت یداراهیمراکز سرما یدارهیاقتصاد سرما یدارا یهاجامعه

 نیچن دهندیم یدارهیو در آنجا که مراکز سرما ردیمردم را نگ یو اجتماع یاسیس یهایآزادباشد که بدهد و  دیبا ییبا تقوا

امکانات را  نیو ا ندیقدرت درآ کیبه صورت  کوشند،یم های. تعاونرندینگ یوجود ندارد که بدهند و آنها را به بردگ ییتقوا

مراکز  ریدر جامعه هست جذب کنند که اس که یموماز مراکز ع ایکنند و شکل بدهند و  یچنان از درون خودشان گردآور

گونه  نیمصرف کنندگان از ا ایکنندگان  دیتول یخط آزاد ساز یعنیمسئله دوم است.  نیعرضه کننده امکانات نشوند. ا

 .عوامل خارج از خود

 

            3 و  دیتعاون تول دیو هم د رتعاون مصرف وجود دارد و هم در شکل جد دیـ مسئله سوم که هم در تعاون تول

در  یرضروریغ یهاها از شر واسطهآزاد کردن مصرف کننده شتر،یب یلیدر تعاون مصرف خ یول شود،یم دهیمصرف، با هم د

 چیتا به دست مصرف کننده برسد که ه گرددیدست م نیکاال چن یدارهیسرما ینظامها نیمبادالت است. در ا ریزنج

ندارد، یضرورت  

 

نه به سهام شودیه انسان داده مب یرأ ها،یتعاون در  



 

 ختهیحداکثر دو واسطه که آن هم در هم آم ایواسطه  کیبا  ایکننده به دست مصرف کننده برسد،  دیاز تول تواندیم نیا 

سؤ استفاده  چیکه به هر حال اگر ه یمبارزه با اشتغال کاذب و عوامل کاذب قتیها و در حقکاستن از واسطه نیباشند. بنابرا

 یکننده و مصرف کننده، از اهداف تعاون دیهستند بر تول لیباز هم تحم اورندیهم نکنند و خرج تجارتخانه خودشان را در ب

 .است

 

            4 و  نیمسئله را ما آن موقع که تدو نیا ست،ین هیتابع سرما یحق را هایاست که در تعاون نیـ مسئله چهارم ا

اصل  نیبه ا دیبا نیقوان نیدر تدو ندهیو در آ میکردیمطرح م تریمطرح بود، در جلسات خصوص یقانون اساس بیتصو

داده شود تیاهم . 

 

باشد،  خواهدیهر چقدر م اشهیسرما یکه هر عضو نیو مشکل است، ا قیدق ییو اجرا یاصل از نظر فن نیا            

داشته باشد یرا کی . 

 

 هایبراساس تعداد سهام است. حال شما در تعاون یعام را یسهام یخاص و درشرکتها یسهام یدر شرکتها            

در اقتصاد  یکردن روابط اقتصاد ینکته مهم انسان کیامر به عنوان  نیو نه به سهام: بر ا دیرا به انسان بده یرا دیخواهیم

ینهستند در اقتصاد تعاو یاصل اتمشخص نهای. امیداشته باش هیتک دیبا یتعاون . 

 

            5 مورد  ناریدر سم کنمیم شنهادیاند و من پمطرح کرده شیرا که کم و ب گرید یمشخصه اصل کیـ مسئله پنجم: 

تنها  یعنی باشدیم دیتول یهایدر تعاون نیشرط صاحب سهم بودن شاغل رد،یمورد توجه قرار گ نیقوان هیبحث و بعد در ته

 ا،یدن یدیتول یهایقاعده در تعاون نیبمانند که در آنجا کار کنند. ا ایصاحب سهم باشند  دیتول یبتوانند در تعاون یکسان

اساس  نیبر هم ینقل کردند که شرکت میرا برا یباال است چون موارد یلیغفلت از آن خ نهیزم رانیمعمول است. اما در ا

را به عنوان  نی. استیشاغل ن یدیولآن واحد تدر  گرید نکیکرده است که ا دایپ یآرام آرام صاحب سهم یبوجود آمده، ول

 یزیچ کیو  کندیخودش خارج م یرا از مجرا یدیتول یکه آرام آرام آن واحد تعاون یو به عنوان عامل دیکن یخطر تلق کی

دیآیاز آب در م یچ ستیو معلوم ن یو شرکت تعاون یاز شرکت سهام ختهیآم شودیم . 

 



بتواند صاحب سهم  یمطلب که صاحب سهم حتماً در آنجا شاغل باشد، تا وقت نیا دیتول یهایدر تعاون نیبنابرا            

 اریحق صاحب سهم بودن را نداشته باشد، نکته بس گریرفت د رونیبماند که در آنجا شاغل باشد و اگر از آنجا به هر عنوان ب

میکنیاضافه م یقبل یهامشخصه بهمشخصه پنجم که  کیهم  نیاست. ا یمهم . 

 

  

 

ایدن یهایآمار تعاون                

 

 نیبخوانم. ا تانیآمار را برا نیا ستیمطلب را عرض کنم بد ن هیبق نکهیمشخصات معلوم شد، قبل از ا نی. حاال که اخوب

است 1966سال  انیآمار مربوط به پا . 

 

صاحب سهم باشند که در آنجا کار کنند دیبا یتنها کسان د،یتول یهایتعاون در  

 

شرکت،  19413تعداد  یتعاون 25332عضو وجود دارد که از مجموع  ونیلیم 11با حدود  یتعاون 25332 یآلمان غرب در

 یتعاون یونیلیم 56-55کشور  کیدر  دینیو هفتصد هزار نفر عضو. بب ونیلیبوده با حدود چهار م یکشاورز دیتول یتعاون

 .چقدر نقش دارد

در  گرید یهایعضو. تعاون ونیلیم 13مصرف بزرگ وجود داشته با حدود  یتعاون 680نگلستان در ا خ،یتار نیدر هم            

تعاون مصرف که در  یهمان سابقه ذهن یعنیکنم.  ادداشتی دمیند یلزوم گریالشعاع آن رقم بود که دانگلستان آنقدر تحت

هم بوده است 1966سال  انیپا دردر انگلستان وجود داشت  یتعاون شیدایپ . 

 

سال،  نیمصرف است. در هم یرشد دارد، تعاون شتریمطرح شد، اما در آنجا هم آنچه ب دیدر فرانسه ابتدا تعاون تول            

و هفتصد هزار  ونیلیم کیبا حدود  یکشاورز دیتول یتعاون 500عضو و  ونیلیم 5/3مصرف با حدود  یتعاون 450در فرانسه 

 .عضو فعال بوده است

 

است دادهیم لیمسکن تشک یواحد آن را تعاون 27112بوده است که  یتعاون 46234 خیدر آن تار ایتالیر اد             . 



 

نفر عضو میو ن ونیلیم 11است با حدود  یاعتبار یاش تعاوناست که همه یهزار تعاون 20حدود  کایدر آمر             . 

 

یستیالیسوس یدر کشورهااست  ینشان دهندة، خطوط حرکت تعاون نهایا             . 

 

یتعاون تیمالک                

 

مطرح  یو فقه یاز نظر حقوق یمسائل ،یتعاون تیعرض کردم، در مورد مسئله مالک یتعاون یکه برا یمشخصات نیا با

ردیمورد توجه قرار گ دیآن با بیقانون و تصو هیکه در ته شودیم . 

 

 ،یدولت تی. مالکمیدار تینوع مالک 3ما  قتی. چون در حقیردولتیغ تیمالک ایاست  یدولت تیمالک ایدر اسالم،  تیمالک

کنندیم میرا هم معموالً به دو نوع تقس یشخص تیمالک ،یشخص تیو مالک یعموم تیمالک : 

 

تینوع مالک 4 شودیحساب م نیکه ا یو خصوص یشخص . 

 

میدار تینوع مالک 4اساس ما  نیا بر : 

 

            1 است مثل لباس خودش یزیکه طبق آن هرکس مالک چ یشخص تیـ مالک . 

 

            2  تیباشد. مالک دیابزار تول تیکه مالک نیبشرط ا یشخص تیهمان مالک یاست برا یاصالح ،یخصوص تیـ مالک

مییگویم یخصوص تیرا اصطالحاً مالک دیابزار تول یشخص . 

 

هستند میسه ییم در کل دارامشاع است و صاحبان سها تیاز نوع مالک ،یتعاون تیمالک  



 

که ملک عموم  ییزهایچ یعنیقلمرو دارند:  کیو  ربنایز کی قتیهم در حق نهایـ ا یدولت تیو مالک یعموم تیـ مالک4و 3

 مییگویمردم بتواند آنها را بخرد و بفروشد و به اشخاص واگذار کند م ندهیبر دو نوع است، اگر دولت نما نهایمردم است. ا

یعموم تیمالک  

 

و نقل و  یحق واگذار کسچیکه ه شودیاطالق م ییزهایبه چ ;1578&جامعه نسب تیبه مالک ،یعموم تیمالک          

را به اشخاص و گروهها و شرکتها ندارد زهایانتقال آن چ . 

 

گفته شده است حاًیاست صر 1977که مصوب  یشورو یدر قانون اساس           : 

 

وجب آنها را به  کی یمعنا که دولت حق واگذار نیاست. بد یعموم تیمالک یو امثال آن، دارا یعیطب منابع نها،یزم جنگلها،

اشخاص قرار  اریدر اخت یبرداربلکه به عنوان بهره شودینم کیتمل گرددیکه آنجا واگذار م یینهایاشخاص ندارد و لذا زم

ماندیم یدولت باق ملکو همچنان  ستیو ملک آنها ن ردیگیم . 

 

اسالم آنها  انیکه سپاه یآباد ینهایسرزم ،یخراج ینهایسرزم یعنیهستند،  لیقب نیاز ا هیخراج یدر فقه ما، اراض          

اسالم فتح شده و در آن موقع آباد بوده،  انیکه به قدرت سپاه یینهایزم یعنیمفتوح العنوه  ینهایسرزم شودیرا فتح کنند، م

ملک  نهایرا واگذار کند، ا نهایا تواندینم چکسیکه ه شودیگفته م حاًیصر اتیروا راست و د نیملک عموم مسلم نهایا

است در عصرها و نسلها نیمسلم . 

 

م؟یبه مردم واگذار کن شودیرا م نیا ایآمده است که آ تیروا کیدر             

 

د؟یذار کنواگ اندامدهین ایرا که هنوز بدن ییسهم مسلمانها شودیچطور م دیگویم  

 

خیو در طول تار ایملک تمام امت است در پهنه جغراف نیا یعنی . 



 

مالک را انجام دهد.  کیعمل  توانینم نجایدولت هم در ا یعنیاست،  یعموم تینمونه مشخص از مالک کی نیا          

میذکر کن میتوانینم یدر اقتصاد اسالم یعموم تیمالک یبرا یگریما نمونه مشخص د نیاز ا ریحق نقل و انتقال ندارد. غ . 

 

شده است نیمشاع، تأم تیما در مالک یفقه نیبر طبق مواز ،یرأ کیهر صاحب سهم  موضوع . 

 

است مثل مراتع و  یعیکه آباد طب ییآنها رآباد،یآباد و غ ها،نهیدر اسالم فراوان است. در اسالم همه زم یدولت تیمالک یول

ملک عامه مردم است. اما امام  نهایهمه ا ست،یدر آنها ن یآباد چیکه ه یینهایاست مثل زم رآبادیکه غ ییآنها ایجنگلها، 

که مصلحت  یبه اشخاص واگذار کند. هر جور یخاص طیآن را با شرا تواندی. منددر آن تصرف ک تواندیدولت م یعنی

 تیمالک گریاز عامه مردم حق نقل و انتقال و تصرفات مالکانه در آن را دارد. آن وقت د یندگیدولت به نما یعنیجامعه باشد. 

 یداریو آنچه خر دیآیبدست م ییدارا وزارت قیآنچه از طر تیبه اضافه معادن و ... به اضافه مالک یعیگونه منابع طب نیا

 نهایمنقول ا ریمنقول و غ ل،یقب نیهر چه از ا و یدولت یهایو صندل زیم ،یدولت ینهایماش ،یدولت یساختمانها شود،یم

بود  یعموم تیصرفاً مالک یاست که در اول نیا یفرقش با اول یاست ول یعموم تیمالک قتی. در حقیدولت تیمالک شودیم

 یرا که متول یموقوفه همان کار یمتول نیع یبه عنوان متول توانستیتصرف مالکانه نداشت فقط م چگونهیحق ه دولتو 

را که  یاست، همان کار ریمد یعنیاست،  یمتول ست،یکه مالک ن یبکند، انجام دهد. متول تواندیموقوفات در موقوفات م

که دولت  یعموم تیمالک شودیم نیانجام دهد. ا تواندیالعنوه ممفتوح یبکند دولت هم در اراض تواندیدر موقوفه م یمتول

 تیمالک نجا،یمعنا در ا نیاست به ا یمالک منتف اراتیمالک را ندارد. اخت اراتیاز اخت کی چیندارد. ه تینقش مالک چیه

در  یاعمال بکند حت توانیت را میمالک اراتیاز عامه مردم اخت یندگیکه دولت به نما شودیگفته م یعموم تیبه مالک یدولت

 یو خصوص یشخص تیند، همچنانکه مالکهست یعموم تیهر دو، دو گونه از مالک قتیاست که در حق نیحد نقل و انتقال. ا

هستند یشخص تیهم دو گونه از مالک . 

 

 یکیدو حالت وجود دارد.  یو خصوص یشخص تیدر مالک یوضع مشخص است ول یعموم تیدو نوع مالک نیدر ا خوب،

 نیوقت است که من مالک ا کی یعنیبه صورت مشاع.  تیمالک یکیو به صورت مفروض،  یبه صورت فرد تیمالک

 یحاال آنها پهلو ،یاکرده هیام، آن را شما تهکرده هیرا من ته یصندل نی. اییپهلو یهستم و شما مالک آن صندل یصندل

وقت است هر  کیمال شما و  2شماره  یمال من است و صندل کیشما  یاما باالخره معلوم است که صندل میاهم گذاشته

 یکیبه صورت مشترک، شر م،یخریرا با هم م یدو صندل نیو ا میهدیتومان پول م ستیبازار و دو میرویدومان م

هستم و نه شما، و نه من  یمالک هر دو صندل ییحالت نه من به تنها نیدر ا م،یکنیاستفاده م گریبا همد مییآیم میریگیم



. میدار یدر هر دو صندل یاسهم پراکنده یعنیاز من و شما سهم مشاع  کیهستم و نه شما. هر  کیشماره  یمالک صندل

ماهم ملک من است و هم ملک ش یدو صندل نیاز ا یاهر گوشه . 

 

 دیتول یصاحبان سهام درشرکت تعاون یعنی ست،ین دیترد چیه نیمشاع هستند، در ا یتهایقطعاً از نوع مالک یتعاون یتهایمالک

برگ کاغذش، در هر ساختمانش،  کیدر هر  عدد خودکارش، کیهستند، در هر  میشرکتها سه نیا ییمصرف در کل دارا ای

همه اعضا سهم هستند، پس  دیریکه بگ ییدر هر کاال شیله کشاورزیدر هر وس نش،یدر هر ماش اش،یصندل کیدر هر 

مشاع است تیدر آنجا مالک تیمالک . 

 

استثمار نشوند دارانهیسرما لهیکار به وس یرویاست که صاحبان ن نیا دیتول یشرکت تعاون هدف  

 

عرض کردم  یتعاون یشرکتها یکه برا ییتا با آن هدفها میکن هیتوج دیمشاع را چگونه با تیمالک نیاست که ا نیا سؤال

آن  ،یسهام یمشاع در شرکتها تیمالک هیمشاع باشد شب تیکه اعضا دارند مالک یتیمالک میسازگار باشد؟ اگر ما بخواه

 تی. مثالً در مالکشودینم نیتأم یاصل یهدفها یول شودیم نیتام هاهدف یاز بعض ی. مختصرشوندینم نیهدفها هرگز تأم

 نیاز ا یزیچ کی یفعل یفقه نیدارند؟ در مواز یرا کیاز صاحبان سهام  کیگفت که هر  توانیم ایمشاع آ

 ادهاستفو مورد  میتصرف کن میرا خواست یاگر ملک مشاع شودیکه گفته م یمعن نیبه ا خورد،یل به چشم م;1610&قب

 نیباشد، هم ادیسهمشان ز خواهدیسهمشان کم باشد، م خواهدیم میریاز همه صاحبان سهم اجازه بگ دیبا میقرار ده

 کی یدارا یکه هر صاحب سهم کندیرا مطرح م نیا یسهام یدر شرکتها یمشاع، حت تیدر مالک یمتعارف فقه نیمواز

ادیز ایسهمش کم باشد  خواهدیباشد، م یرا . 

 

به هر حال هر صاحب  یتعاون تیجهت خاطرمان جمع است که در مالک نیکه از ا نیمثل ا ن،ینظر براساس مواز نیا از

آنجا  ایحل شود که آ یسهام یدر شرکتها دیمسئله با نیا ؟یچ یسهام یآن وقت در شرکتها دارد. خوب، یرا کی یسهم

هم که هزار سهم دارد در مجمع  یدارد و کس یرا کیسهم دارد  کیکه  یدارد، کس یرا کی یهم هر صاحب سهم

اگر  شودیحل کرد. در آنجا گفته م دیبا یسهام یشرکتها یدر آنجا حل کرد و در بررس دیرا با نیدارد؟ ا یرا کی یعموم

داشته باشد  یسهمش در کار دخالت کند و را زانیبر حسب م یشرط کنند که هر صاحب سهم جا،کیمشاع  دیدر موقع خر

شرط، شرط خالف  نیا ایمحرز نشده که آ یهنوز از نظر فقه نیقابل حل است. ا یسهام یآن شرط، مشکل در شرکتها با

 ستینه؟ اگر شرط خالف کتاب و سنت باشد باطل است، اگر شرط خالف کتاب و سنت نباشد باطل ن ایکتاب و سنت است 

 نیقدر مسلم ا یول م،یمورد کار کن نیدر ا دی. البته بامیادهینرس یینها یریگجهیهنوز مطرح است و در موردش به نت نیا



 یتعاون تیدر مالک ،یتعاون یبعد شرکتها کی نیبشود. ا گذاردیو نم شودینم یشرط نیچن یتعاون یاست که در شرکتها

 یرا یدارا یکه شرط کننده که همه باد نیشده است، چه رسد به ا نیقدر که شرط نکنند تام نیهم یعنیشده است.  نیتأم

ما در  یفقه نیبرطبق مواز یتعاون تیدر مالک یدر مجمع عموم یرا کیباشند. پس مسئله داشتن هر صاحب سهم  یمساو

شده است نیمشاع تام تیمالک . 

 

صاحب سهم باشد، اگر کار نکرد و  تواندیم کندیکه در آنجا کار م یکس ،یدیتول یدر شرکت تعاون میکه گفت یگرید مسئله

 یمتیارزش ق یعنیمعادل آن سهم  ندیگویبلکه م رود؟یم نیکه سهمش از ب دیگوینم چکسیه شود؟یرفت چه م رونیب

 دیتول یکه غرض از شرکت تعاون نیا یو برود. برا ردیرا بگ یمتیق ارزش نیو ملزم است که ا پردازندیآن سهم را به او م

را داشته باشند که  زهیانگ نیمسئله مهم بود( و ا نیاستثمار نشوند)ا هیصاحبان سرما لهیکار بوس یرویبود که صاحبان ن نیا

داشته باشند یداقتصا یختگیدولت و خودانگ ینه برا یو حت دارهیسرما یخودشان کار کنند نه برا یبرا . 

 

شرط امروز در  نیا دیکه مسبوق ی. همانطورمیشرط را بگنجان نیا هایسهام در تعاون تیدر مالک میبتوان دیما با نیبنابرا

شرط  نیمحدود ا تیمسئول ای یتضامن یدر شرکتها دیخاص هم ضرورت دارد. تنها شا یسهام یاز شرکتها یاریبس

شرکت  کیبه صورت  خرندیکارخانه را م کین ضرورت دارد. یمعموالً ا یسهام یضرورت نداشته باشد واال در شرکتها

 کیآقا  ایب ندیکرد؟ بگو دیبرود چکار با خواهدیکه م یصاحب سهم کیخاص. حاال با  یشرکت سهام ایعام  یسهام

 اگراست که  نی. آنچه قابل عمل است استیقابل عمل ن نیببر؟ ا میدهیبتو م میکنیم یچیکارخانه را ق نیاز ا یاگوشه

سهمش را به  یواگذارحق  ایو برو. البته آ ریسهمت را بر طبق نرخ روز و بر طبق مقررات شرکت بگ دییخواست برود بگو

هم قابل مطالعه است نینه؟ ا ایدارد  یگرید . 

 

 مییبگو دیتول یتعاون یدر شرکتها دیبا القاعدهیسهام است. عل یمطرح شود حق واگذار تیدر بحث مالک دیکه با یمسائل از

وجود نداشته باشد  یدر شرکت کار بکند سهمش را بخرد، اشکال دیایخواست ب گرینفر د کیاگر صاحب سهم خواست برود و 

است، چه  یادهیچیموسسة امر پ کیو جور کردن سهامداران و کارکنان  معو مسئله ج تیریکه مسئله مد میدانیما م یول

است که در  نید. اکن لیتبد یریآنجا را به جو تضاد و درگ یشود و جو همکار دیتول یوارد تعاون ق،یطر نیآدم از ا کیبسا 

 یگریسهمش را به د یواگذار قکه عضو ح کردندیم دیاساسنامه آنها دخالت داشتم ق هیاز شرکتها که خود من در ته یبعض

در آثار  دیهم با نهایا رمشروع؟یغ ایمشروع است  کاهد،ینم کاهد،یاو م یاز آزاد نیا ای. آرهیمد اتیه بیدارد به شرط تصو

مطرح شود یتعاون تیمالک . 

 



یتعاون تیسود در مالک     

 

 نیبنابرا شود،یداده م هیبر حسب سرما انیاست، سود و ز یموضوع قابل توجه یتعاون تیسود هم در بحث مالک مسئله

در  تواندینم گریبا کارش د چکسیه یعنیکنند،  افتیکارشان حقوق متناسب در یبرا دیبا کنندیکه آنجا کار م یکسان

 یاست که االن دارا یجزء مسائل فقه نیشود. ا میسه تواندیم اشهیشود بلکه با سرما میدر سود سه دیتول یشرکت تعاون

مورد نظر بوده و تا چه اندازه موافق  یکه از اقتصاد تعاون ییتا چه اندازه موافق است با منظورها نیا مینیبب دیفتوا است، و با

متناسب  کندیکه آنجا کار م یکس یعنیطور است.  نیهم گرید یدر جوامع و کشورها ی. البته عمالً روند اقتصاد تعاونستین

در  دیدانیکه م یبه طور ی. ولشودیم میسهام تقس نیماند ب یو اگر سود کندیم افتیبا وضع کارش دستمزد و حقوق در

را در سود دخالت  هیاز سرما ریغ گریعامل د کی یعنی. کنندیم میهم سود تقس دیخر زانیمصرف براساس م یهایتعاون

 میو سود بر آن اساس تقس شودیم هیته هیسرما زانیو م دیخر زانیاز م یمصرف آخر سال گزارش یهایاون. در تعدهندیم

و امکان ندارد یمعن یامر نیچن دیتول یهایدر تعاون ی. ولگرددیم . 

 

 میسود است. اگر ما خواست میمطرح است، مساله تقس یتعاون تیکه در رابطه با مالک یابهرحال مساله                        

را  نیمصرف ا یدر سود دخالت داشته باشد و واقعاً فلسفه تعاون دیخر زانیفرمول متداول را که م نیمصرف ا یهایدر تعاون

با  میتوانیما م ایکرد؟ آ میچه خواه یتعاون ;1578&یمشاع و مالک تیمربوط به مالک حکاماز نظر ا م،یریبپذ کند،یم جابیا

هم مساله سوم است نینه؟ ا ای میبکن تیرا رعا نیسهام ا دیشرط در خر ایشرط در قرارداد،  ایشرط در معامله،  . 

 

به وجود آورند یکه شرکت تعاون دهدیندارند، دولت به آنها وام م هیکار کنند و سرما خواهندیکه م یکسان  

 

یدر قانون اساس دیولت یهایپرداخت وام به تعاون     

 

 یدولت هیرا دولت به صورت سرما هیکه سرما میرا بدهد، نخواست هیدولت سرما میگفت یدر قانون اساس نکه،یا گرید مساله

. دهندیم یاست که به افراد خصوص یمثل وام ،یخصوص هیبه سرما شودیم لیتبد هیسرما یعنیوام،  میبدهد، آنجا نوشت

یشرکت دولت شودیم باشد که اصالً یدولت هیواال اگر قرار بشود سرما . 

 



خودش  نی. استیبحثش ن یجا گریکه د یتعاون تیریمد ستمیو س یدولت یهاهیسرما یبرا میاکرده یفکر کیما  البته

قابل مطالعه است.  نیباشد. ا یتعاون تیریو مد یدولت هیکه سرما میکنار نزن یلیرا هم خ نیا نیمسئله است، همچن کی

داشته  ییگفتگو میتوانیآن م یممکن برا ییاجرا یو طرحها وعموض نیا رامونیبود فقط پ یگریانشاءاهلل اگر فرصت د

میباش . 

 

وام  یاست به کسان نیکه وام بدهند. منظور ا نیمربوط است به ا شتریآمده، ب یقانون اساس 44از اصل  2آنچه که در بند  اما

اورندیبوجود ب یشرکت تعاون یوام دولت نیا بدهند که با . 

 

شده است.( و  سیماه قبل تاس کیتا حدود  یشرکت تعاون 2700شده ) سیدولت تأس هیبا سرما راًیکه اخ ییشرکتها نیا در

کنندیدر آغاز کار که خوب عمل م کنند،یخوب عمل م اریبس دم،ید کیاز آنها را من از نزد یبعض . 

 

 صیکه زائد تشخ ییکه کار ندارند، کارمندها ییجوانها کار،یب یهاپلمهید نینفر از ا 10تا  8به  دیشده است وام بده گفته

که  آورند،یخدمات بوجود م ای دیتول یشرکت تعاون کی هیسرما نیبا ا نهای. و ... و اروندیم رونیداده شده و از موسسات ب

شودیداده م وامو خدمات  دیفعالً فقط در بخش تول . 

 

ندارند،  هیخودشان کار کنند و سرما یبرا خواهندیکه م یاست که کسان نیرا دولت بدهد، ا هیکه سرما نیمنظور از ا نیبنابرا

بوجود  یو متعهد بشوند در برابر دولت و شرکت تعاون رندیبگ یوام کیبوده که آنها  نیا شتریرا دولت بدهد، منظور ب هیسرما

اورندیب . 

 

اهلل و برکاتهو رحمه کمیعل والسالم  

 

 پاسخ به سواالت    

 

مورد نظر قرار گرفته است؟ عیو توز دیتول یهایفقط تعاون ی: چرا در قانون اساسسؤال  

 



. میارا مورد نظر داشته دیهمه نوع تول میگفت دیما تول نجایهم ا یهستند. وقت عیتوز دویتول یهایاساس کار، تعاون دینی: ببجواب

وارد بشود.  عیتوز یعنوان تعاون ریدر ز تواندیمصرف م یوارد شود. تعاون دیتول یعنوان تعاون ریدر ز تواندیمسکن م یاونتع

کندیاشاره م هایتعاوندو عنوان به اقسام  نیا . 

 

وقت  کیمصرف و  یمثل تعاون شوندیوارد معرکه م دیوقت صرفاً پس از تول کیاست که  نیا هایاساس تعاون قتیحق در

اساس  عیو توز دیدو بعد تول نیوقت هم در هر دو جهت. بنابرا کیو  شوندیوارد معرکه م دیتول دانیاست که صرفاً در م

 .اقتصاد است

 

 یعلم یاصطالح اقتصاد شیدارد که دو معن یسه معن عیتوز د،ی: همانطور که مسبوقکنمیرا هم عرض م عیاز توز منظور

که در  نیاست، ا یعلم عیگفت توز شودینم یلیاست، خ یعموم ای یعوامل یاصالح اقتصاد گرشید یمعن کیاست و 

تازه  یارزش مصرف دیعوامل در تول یعنیاست.  دیعوامل تول اربربازده ک عیتوز رود،یبه کار م شتریب یعلم یاصطالح اقتصاد

 یانرژ یو مقدار نیتا ماش 10کار زنده و  یرویت نساع 100 دیآالت و ... فرض کن نیکار، ماش یروین لیدارند. از قب ریتأث

 نیاند. اکرده دیکاال تول ارمقد کیاند، کرده جادیتازه ا یمقدار ارزش مصرف کیاند و دست به کار هم شده نهایبرق و ... ا

عیاصطالح توز کی نیا م؟یکن میتقس دیآن عوامل تول نیرا به چه نسبت ب یمصرف یارزشها . 

 

انباشته شده،  یسرانه ارزشها مصرف عیتوز مییباز بگو ایسرانه درآمد،  عیدر جامعه، توز یامکانات زندگ عیدوم، توز اصطالح

عیاصطالح توز کیهم  نیافراد. ا نیجامعه ب کیانباشته شده در  یمصرف یتوده ارزشها یعنی . 

 

میریرا بگ یو داخل یخارج یدارهیبا تمام توانمان جلو سلطه سرما دیبا ما  

 

کاال  عیتوز نیهم عیمنظورم از توز نجایا یو اقتصاد هست، ول یاست که در زبان علم یو علم یهر دو اصطالح اقتصاد نیا

بدست مصرف کننده است منظور گردش کاال است. پس  دیو رساندن کاال از مرکز تول یمسئله بازرگان قتیدر حق یعنیاست 

دو منطقه کار  نیاز ا یکیدر  هایگردش کاال، و تعاون یعنیاست  امانهعو یمنظور اصطالح عموم نجایدر ا عیاصطالح توز

کندیدو خط کار م نیاز ا یکیدر  کنند،یم . 

 



بعلل  تواندیدولت م ایبه انحصار دولت در آمده است. آ رانیا یخارج یبازرگان ،یقانون اساس 44سؤال: در اصل             

صورت مثبت بودن  درر؟یخ ایحق خود را به اشخاص واگذارد  نیا یوجه افتیبدون در ایاالنحصار، حق فتایگوناگون با در

حق  افتیانجام شد و دولت با در 1310مصوب  یقانون انحصار تجارت خارج دنبالباشد که به  یتکرار عمل دیکنیفکر نم

 دیبه رشد رس رانیدر ا یدارهیسرما جهیسپرد و در نت یرا به اشخاص بخش خصوص یتجارت خارج یانحصار و سود بازرگان

ند;1583&با مردم چه کر دارانهیسرما نیا میدانیو تا آنجا که همه م . 

 

. ردیگیدولت انجام م لهیبوس یبطور کل یگفته شده است. تجارت خارج نجایآگاهانه ا گرید نی. اریجواب: خ            

بوده است نیا یبند قانون اساس نیمنظور از ا . 

 

 ایاست  یخراج یاسالم درآمد مشمول اراض انیبه تصرف سپاه شیسال پ 1400که در  رانیا نیسرزم ایسؤال: آ            

ر؟یخ  

 

 چکسیالعنوه هستند و به همفتوح یاراض نهایآباد است. بله ا یالعنوه است اراضمفتوح یکه اراض یزیآن چ دینیبب:جواب

آباد آن موقع را  ینهاینموده و وجب به وجب زم یرا بررس رانیو اقتصاد ا خیتار دیبا نیمورخ نیبدهم. بنابرا شودینم

است  نیا قتیحق یباشد. ول تواندینم چکسیملک ه گرید نهایکه ا میکنیم رآن صاد یبرا تیسند مالک کیکنند.  ییشناسا

میانجام ده میتوانیکارها را نم یلیکه ما خ . 

 

 یتعاون وهیاست که ش ینظرات خود جنابعال دیمطرح فرمو یتعاون وهیکه در ش یینقطه نظرها دییبفرما سؤال: لطفاً            

است؟ یعیمنبعث از فقاهت ش ایباشد،  دیبا نیچن  

 

میرا در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش ده هایتعاون  

 

عرض کردم! اما اگر آن  یعیفقه ش نیمواز نیآن را من در رابطه با هم ،دیفرمائیرا م ری: کدام بخش؟ اگر بخش اخجواب

است که به ذهن خودم  ییزهایدر رابطه با آن چ یاقتصاد لیبود منظور شما است، طبعاً تحل یاقتصاد لیبخش اول که تحل

است  لیآن بخش اول که تحل نیام بنابرادو قرن خوانده نیو متفکران ا ندگانیاست که از آثار نوس ییزهای. و آن چرسدیم

را که  ییآنها شتریدر رابطه با فقه بود و ب نیبود البته ا تیکه مربوط به مسائل مالک ریبخش اخ نینداشت. ا یبه فقه ارتباط



است که اکنون مطرح است و  یکه مشروط عرض کردم، به عنوان مسائل ییقاطع عرض کردم عموماً حکم فقهاست و آنها

میکنآن کار  یرو دیبا . 

 

 یشرع نیبرخالف قوان ت،یو هدا تیبه منظور دادن برنامه، نظارت حما هایدخالت دولت در امور تعاون ایآسؤال:            

نه؟ ایاست   

 

فقها بر  انیانقالب هم در رابطه با آقا نیکه ا میکنیرا االن دنبال م ییمبنا کیاست که ما  نیا قتیجواب: حق            

امامت در  میمعتقد یعنی م،یهست لیمطلقه قا تیوال یامامت اسالم یاست که ما برا نیاساس به جلو رفت و آن ا نیهم

که  یینیقوان نیا قتیندارد. در حق یافراد منافات ی. و با حقوق شخصکندیم داندرا الزم ب یجهت مصالح عامه مردم هر تصرف

نه حرم اشخاص را  کندیمعلوم م گریکدیاشخاص را نسبت به  میحرهست  نهایو ا یو خصوص یشخص تیدر رابطه با مالک

وجود  گرید مهایحر نیا ومرزها  نیاو ا یحرکت کند. برا خواهدینسبت به کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه م

است یو حقوق یو اقتصاد یاجتماع نشیمطلقه امامت در ب تیاساس وال نیندارد. ا . 

 

امام  یرا برا تیوال نیرا قبول ندارند. آنها ا نیا یاما عده یفقها انیرا قبول ندارند. از آقا نیا انیاز آقا یاعده            

امام  ی. عموماً براستندیولو مشخص نباشد قائل ن رمعصومیامامت غ یو برا رمعصومیامام غ یبرا یمعصوم قائل هستند. ول

در محضر  هیاهلل علرحمه یانصار خیرا در کتاب مکاسب ش یبحث فقه نیا اول بار که دیآیم ادمیمعصوم قائل هستند. من 

 نینسبت به امام معصوم هم ا یحت شانیا خواندم،یم وستیپ یزدیهم به رحمت ا شانیو سازنده که ا یمرب دیاز اسات یکی

مانده  ادمیدرس آن موقع هم  یجا یمانده. حت ادمیخوب  نیمورد سؤال بود. ا شانیا یمطلقه را قبول نداشتند و برا تیوال

بحث را در  نیبعد ما ا کردندیم یاستدالل شانیو در آن موقع ا شودیم شیو پنج سال پ یمربوط به حدود س دیاست. شا

نظر  شانیا دمی. دمیمطرح کرد یبروجرد اهللتیبه مناسبات بحث نماز جمعه در محضر مرحوم آ یفقه یادامه بحثها

 نیقاطع به ا یلیکه از آن اول خ یهیمعاصر ما، فق یفقها انیدر م کنند،یامام معصوم درنگ م یروباز  یدارند ول یعتریوس

بوجود آورد، امام بودند.  یانقالب اسالم یرا برا یجهان یخیتار تیراه موفق نیو در ا ستادیمسئله معتقد بود و تا آخرش هم ا

مطلق امامت معتقد بودند، چه درباره امام معصوم و چه در مورد امام  تیبه وال اطعق یلیاز آن اول خ شانیدر بحثها شانیا

 شانیا میدید میباز مطرح کرد شانیچند ماه قبل که با ا دیاواخر شا نی. و همی. بطور کلیامامت بطور کل رمعصوم،یغ

کنندیم هیامامت مطلق تک نیا یهمچنان رو . 

 

بسپارد یاسیس ای یدارهیسلطه سرما یرا به قطبها شیجا دینبا شود،ینقش دولت در اقتصاد کمتر م یوقت  



 

ستین نیدخالت برخالف قوان نیا نیبنابرا . 

 

 ،یسود سهام، مازاد برگشت تیمحدود ک،یکنترل دمکرات ،یتعاون یآزاد در شرکتها تیعضو یهانهیسؤال: در زم            

د؟یدار یچه نظر یالمللنیآموزش تعاون و روابط ب  

 

از فصول  یکیبحث بشود. اجماالً عرض کنم:  شیکه رو دیشش موضوع را مطرح فرمود قتیجواب: در حق            

فرد است که بتواند در برابر سلطه  یاقتصاد یهمان حق آزاد ،یستیالیسوس یدر رابطه با نظامها یتعاون یمربوط به شرکتها

که اقتصاد  ییدر کشورها یدارهیسرما یدر برابر سلطه اقتصاد ای دارند یکه اقتصاد دولت ییحکومت در کشورها یاقتصاد

ما در  یبه حداقل برسد. ول یتعاون یدخالتها در شرکتها دیبا نیطور است بنابرا نیدارد، قد علم کند. چون ا یدارهیآزاد سرما

 نی. در شوراها هم هممیدارشرط مسلمان متعهد بودن را  یاجتماع یانتخاب شوندگان در واحدها یبرا مانینظام اجتماع

است که در آن شوراها  نیا یاسالم ی. منظور از شورایاسالم یشوراها مییگویم یول میاست. ما به شوراها سخت معتقد

 توانندیم نهایا-یتقویب-یباتقو-دیرمقیغ-دیمق-رمسلمانیغ-یحیمس-باشد مسلمان تواندیانتخاب کننده همه کس م

. کنمیمطرح م نجایا حاًیرا صر نیمسلمان متعهد مسئول باشد. من ا دیانتخاب شونده با اماباشند.  ;1607&انتخاب کنند

 ،ینباشد انقالب اسالم یکه اگر پافشار میو معتقد میدار یپافشار یاست که ما از نظر انقالب اسالم ییاز نقطه نظرها نیا

نشود که  هیاست. در آنجا هم اگر تک نطوریهم هم یستیانقالب مارکس کیدر  کند،ینخواهد بود. فرق نم یانقالب اسالم

ندارد، در هر  ینخواهد بود. فرق یستیمارکس گریباشند آن جامعه د دیمعتقد مومن مق یستهایانتخاب شوندگان مارکس

 مییگویوجود داشته باشد. م دیشرط با نیدر آن محور بادشد به نظر بنده ا یدئولوژیمکتب و ا خواهدیکه م یاجامعه

که  میاندازه قبول دار نیانتخاب را داشته باشند، نظارت دولت را تا ا طیکنندگان دقت کنند که انتخاب شوندگان شرا خابانت

نه در  گرید نیاز ا شیب یانتخاب نشوند. ول ستندیانتخاب شدن ن طیکه واجد شرا یکسان یسهل انگار یاز رو ندیفقط بب

رابطه با  نی. ایدولت شودیم شود،ینم یتعاون گریکه د نیدخالت کند، ا داگر دولت بخواه گرید یو نه در کارها تیعضو

کیآزاد و کنترل دمکرات تیعضو . 

 

یدر مورد مازاد برگشت زیدر آن قرارداد حفظ بشود. و ن تواندیم نیسود سهام ا تیدر مورد محدود             . 

 

درباره آن آموزش  دیوارد جامعه بشود با ینوع یهر کار میمعلوم است که اگر خواست یدر مورد آموزش تعاون            

میبده . 



 

داشته  یخارج استیمستقل از س یتعاون یالمللنیروابط ب میتوانیعرض کنم ما نم دیبا یالمللنیدر مورد روابط ب            

 یاقتصاد استیو س یخارج استیس کی ایدن یتعاون رهیما با زنج یتعاون رهیما، زنج یتعاون یشرکتها مییبگو یعنی میباش

خواهد بود از روابط  یما تابع یالمللنیروابط ب نی. بنابراشودیگفته نم نیا یورکش چیمستقل برقرار کند، ظاهراً در ه

باشد توانیمستقل از آن نم یزی. چیاسالم یکل جمهور یالمللنیب . 

 

عه استاز کاهش نقش دولت د راقتصاد، گسترش قدرتها در متن جام منظور . 

 

جامعه بتواند بماند.  نیدر ا یدارهیکه سرما میوهم نکن چیو ه میکن هیتک یدارهیسرما ینف یرو دیکه ما با نیا یبندجمع

 یکنند، خطرها دیترد یاذره نیدر ا یگروه ،یجمع ،یو واقعاً اگر فرد میکن کنشهیر دیمقدارش هم که هست با نیهم

 م،یدرنگ نکن چیه م،ینکن دیترد چیه دیباره با نیاند. ما در اانقالب کرده پرتوبدست آمده در  ینعمتها نیرا متوجه ا یبزرگ

ما  کندیفرق نم روابسته،یغ یداخل وابسته، یداخل ،یخارج یدارهیسلطه سرما یتا با تمام توانمان جلو میوقت تلف نکن چیه

 یتا حدود یقانون اساس می. در موقع تنظمیبده مانجا دیبا یادیز یمنظور کارها نیا ی. برامیریرا بگ نهایهمه ا یجلو دیبا

نبود  یوقت کاف یبخش آمده است. ول نیدر ا میکن ینیبشیپ میانجام بده دیرا که با ییکارها میتوانست یدر بخش اقتصاد

 یگذارنونقا یهادر دوره ایبعد  یهم با توجه گفته شد که انشاءاهلل بتواند در سالها اتیکل نیآنجا گفته شد. ا یاتیکل کی

و اجرا بشود بیو تصو تیجهت تثب نیالزم در ا یالزم و طرحها نیکار دولت با دست باز قوان ایمجلس  . 

 

 یاالن ما در واگذار میارا اختصاص به دولت داده یعیکه منابع طب نیما از نظر ا دیهمانطور که مالحظه فرمود            

و به  شودیاست و انشاءاهلل کامل م هیدر دست ته زیآن ن نیو قوان میکنیم تیحدود را رعا نیمعادن ا یواگذار ن،یزم

انقالب برد معادن کشور را  ینامه که به شورا بیتصو کیبا  هیکه قوه قضائ دیارقبل از قانون خبر د ی. حترسدیم بیتصو

 نی. اکنندیکار م شیکه االن رو یمعادن یحت میریبگ میتوانیاست که همه معادن را م یانهیزم کیفعالً  نیکرد ا یمل

میدوره کرد نیبود که در ا یاقدامات . 

 

 یتعاون تواندیآنجا م تیریدارد. اما مد یاست. دالئل خاص گرید لیبه دال نیباشد. ا یدولت دیبزرگ با عیصنا            

دولت است  اریکه در اخت یعیصنا نیدر ا یست که حتا لیدل نیبه ا دییباره مطالعه بفرما نیکه عرض کردم در ا نیباشد. ا

باشد.  دیمف اریبس تواندیاست و م یجد زیموضوع ن نیباشد و ا یتعاون تیریمد و یدولت تیمسئله مطرح است که مالک نیا

 کی یعنیاست  یخصوص ستین یرا دنبال کردند. حاال آنجا تعاون نیهفت تپه ا شکریدر واحد ن یکه مختصر دیبدان ستیبدن



که  یطبق گزارشدنبال کردند: ادر آنج یمختصر ییراه اجرا کیباشد.  یتعاون تواندیبه هر حال م یاست. ول یشکل خاص

را آسان  تیریحسن روابط را باال برده و مد زانیو م دیتول زانیهم واقع شده و م دیشکل مف نیا گفتندیم دادندیهفته قبل م

 یو عامل برا لهیوس کیبه عنوان  یاقتصاد تعاون یرو دیمطالعه بشود. ما با دیهم با نیا یکرده است. به هر حال رو

دولت چه در اقتصاد و چه در  میخط است که دخالت مستق نیا یاسالم یو خط جمهور میکن هیکردن اقتصاد، تک یردولتیغ

است یخط کل نیکمتر شود ا شودیاداره مملکت، هر چه م . 

 

ردیمورد توجه قرار گ دیبا د،یتول یهایدر تعاون نیصاحب سهم بودن شاغل شرط . 

 

 یکمتر باشد. اما وقت دیروز بروز با میو دخالت مستق مینقش دولت به صورت مستق کنمیعرض م ینظر کلنقطه کی بعنوان

بسپارد.  یاسیسلطه س یقطبها ای یدارهیسرما یعنی یسلطه اقتصاد یرا به قطبها شیجا دینبا شودینقش دولت کمتر م

در رابطه  یاست که حت یطرح کل نیکند. ا فایقدرتها ا شودیهرچه م یعنینقش دولت کمتر باشد  مییگویکه م نیمنظور از ا

 دیو شا کندیم یرا ط مشیمراحل تنظ نیو آخر میکنیچاپ م یهم که انشاا... مواضعش را بزود یاسالم یبا حزب جمهور

. از نظر میاهکرد هیتک نیحزب است ما در آنجا هم به ا نیشرح مرامنامه ابشود که  یاصفحه 150-200کتاب  کی

 مینقش مستق شودیتا آنجا که م دینقطه نظر را دارد که با نیا یاسالم یهم بنده عرض کنم که حزب جمهور یالتیتشک

به ملت و توده مردم سپرده  دیبا شیود اما جا;1588&و اداره جامعه کم ب یچه در بعد اجتماع یدولت چه در بعد اقتصاد

در بخش  االمکانیحت یعنیکمک کننده است.  ارینظر، بسنقطه نیبه ا دنی... چسب گریقدرت د یشود و نه به قطبها

اندرکار باشند. اما اندر کار باشد و مردم دستکه دولت کمتر دست میعمل کن یطور میتوانیتمام آن م ایاز اقتصاد  یمیعظ

را هم که االن وجود دارد  یدارهیمضر سرما یهاشهیر یو حت میشوم هم کشانده نشو یدارهیت سرماحال به سم نیدر ع

مردم از نظر  تیدر هدا خواهندیکه م یرابطه نقش خواهران و برادران نی. در امیقطع کن یخدا و با همت همگ یاریب

 رندیبه عهده بگ میمستق یتیآنها مسئول یها و اجرانامه نیو آئ نیقوان میدر اداره کار از نظر تنظ زیو ن یآموزش و روشنگر

است ادیز یلیخ . 

 

امر مهم  نیا دنیفکر، هم آرمان و هم قدم، بتوانند در تحقق بخشاست که همه خواهران و برادران هم نیما ا یو آرزو دیام

 .و بزرگ موفق باشند

 

اهلل شا ان  


