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 چکیده 

 

مردم در مکاتب اقتصادی غربی جایگاهی جز مصرف کننده کاال و یا درخواست کننده خدمات رفاهی ندارند. در رویکرد متعارف 

اقتصاد یا جریان موسوم به اقتصاد ارتدوکس، رشد و پیشرفت اقتصادی صرفا با اراده دو عامل  دولت و بنگاه رخ می دهد. در 

، یک عامل سوم به نام نهاد نیز اضافه می شود؛ اما مردم همچنان مصرف کننده و رویکرد اقتصاد پسامتعارف یا هترودکس

تماشاچی پیشرفت هستند نه عامل آن. اما در رویکردی که برمبنای اقتصاد اسالمی و در قالب گفتمان انقالب اسالمی عینیت 

ردند. نمونه بارز این امر در تجربه های اقتصادی ایفای نقش کبرنده فعالیتیافت، مردم به عنوان یک عامل اصلی پیش

در این مقاله صرف نظر از مباحث تئوریک و مجادالت فلسفی، می خواهیم براساس تجارب نظری و جهادسازندگی شکل گرفت. 

ی تقسیم فعالیتهای ابرمبنبپردازیم. در این راستا نقش آفرینی مردم در اقتصاد شناسی به آسیبعملی سه دهه انقالب اسالمی، 

در چهار حوزه فوق را موانع ایفای نقش مردم در پیشرفت اقتصادی خدمات و فناوری، تولید، زیربنایی، قتصادی به چهار حوزه ا

 . یمبررسی کرده و به ارائه شواهد مثبت و منفی آن می پرداز

 

 اقتصاد مقاومتی، سوداگری و داللی، نقش مردم، جهاد سازندگی کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه

 دون پشتیبانیب»: کنندرا چنین بیان میدر پیشرفت کشور ، نگاه مبنایی خود به نقش مردم 62در سالخمینی امام حضرت 

پشتیبانی این است که مردم  .این پشتیبانی نیست ؛اکبر بگویندتوان کار کرد و پشتیبانی هم به این نیست که مردم اهللنمی

که اگر  .معنی پشتیبانی این است که خود آنها عمل بکنند .همکاری کنند و شما به آنها مجال بدهید که همکاری کنند

 کنند جمهوری شود و هم اینکه اشخاصی که فکر میهایی که ممکن است نیاورده باشند وارد میسرمایههم  ،گونه عمل شوداین

 .«خواهد کار کنداهد برای مردم کار کند، می فهمند که این گونه نیست و میخواسالمی نمی

در این مجال می خواهیم در قالب یک چارچوب کلی، نقشهایی ؟ اندچکاره «یاقتصادپیشرفت »در « مردم»خواهیم ببینیم می

را برای مردم در پیشبرد توسعه اقتصادی تصویر نماییم. تاکید ما بر نقش مردم در پیشرفت اقتصادی است؛ و اال جایگاه مردم به 

 عنوان مصرف کنندگان اقتصادی یک امر بدیهی است که در اینجا مقصود ما نیست. 

گذریم که اساساً دولت و میآن  از بحث علمیِ. نیست (یا همان بازار)«بخش خصوصی»و  «دولت»دو طرف ه محدود ب ،اقتصاد

غالبا نظام های افراطی سرمایه داری و یا این دعوا را  .نیستچالشی بین اینها ذاتاً بخش خصوصی دعوایی باهم ندارند و 

کار دولت، چیز دیگری است و  .با دولت مشکلی ندارد صوالًبخش خصوصی ا .است ی غیراصولیو بحثکمونیستی مطرح کردند 
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دلیل بر نفی ، داری می کندکارخانهوارد تصدی گری شده و مثال دولت به غلط یک اگر حاال . دیگر یکار بخش خصوصی چیز

  . ای در اقتصاد داردهای ویژهبلکه نقشنقش دولت در اقتصاد نیست. 

در یعنی  نیست.استوار طرف همین دو بر صرفاً  ،یاقتصادارکان پیشرفت و آن اینکه  استچیز دیگری  جاایندر بحث ما اما 

بخش سوم اقتصاد  «مردم». یگر، بخش خصوصیطرف دو باشد دولت طرف، یک همواره این نیست که  ،امورات اقتصادی

کاال ها تولید کارخانه ؛هستند«گانکنندمصرف»همان ردم، ین که حرف جدیدی نیست؛ مشود اگفته ممکن است  .هستند

بوده و کننده مردم بیش از مصرف که ستابحث این  خیر! .کنندمی« مصرف»کند و مردم هم دولت سیاستگذاری می ،کنندمی

ی قلمداد اقتصادسوم پیشرفت وتور توانند در کنار دولت و بخش خصوصی، میعنی می .هستند «سازنده اقتصاد»یک بخش بلکه 

و اقتصادی  «پیشرفت»صحبت از است. توزیع ثروت و ایجاد رفاه مرسومی مانند باحث ماز تر وسیعبحث،  اینهمچنین شوند. 

 در این پیشرفت است. نقش مردم 

 : قابل بررسی است در چهار بخشنقش مردم در پیشرفت اقتصادی، 

 (، کشاورزی و یصنعتاعم از کاالی کاال )تولید . 1

 ، های بزرگ زیربناییپروژه. 2

 خدمات، . 3

 .فناوری. 4

 

 بخش تولید 

 در بخش تولید، معضالتی در کشور وجود دارد که مانع از ایفای صحیح نقش مردم در پیشرفت شده است. 

های فوالد، پتروشیمی و کارخانه؛ ه استبودکاال بزرگترین تولیدکننده  دولت، است تاکنوناین در بخش تولید ، اولین معضل

به مدد اکنون  و سالهای سال دولتی بوده اند وصنعت در بخش کشاورزیهای کشتشرکتغالب مانند اینها در بخش صنعت و 

و راه برای حضور گسترده است کاهش در حال ، تصدی گری های دولتی برنامه های خصوصی سازیو  44اصلسیاستهای 

خطر ممکن است چنانچه خصوصی سازی به درستی مدیریت نشود، البته ها فراهم تر خواهد شد. مردم در عرصه تولید کاال

بخش خصوصی جرات هنوز  نوظهور، که هایحوزهدر  رخ دهد. همچنین می دانیمبر فعالیتهای اقتصادی ها دولتیشبهغلبه 

هایی مثل سازمانخارج گردد.  اً ، سریعسازیزمینهو بعد از  وارد شودرط حضور موقتی به شدولت موجه است که ، یافتهند وور

اولین بار برای که را های بزرگی کارخانه اندداشتهموریت أمابتدا از  ،و یا سازمان گسترش معادن سازمان گسترش صنایع ایران

از آنها  سال 3-2طی ، مشارکت بخش خصوصیاحداث کنند و پس از جلب ، متقاضی خصوصی ندارد و افتدراه میدر ایران 

به عبارتی اند. باقی مانده ی بزرگهاشرکتبرخی اصلی سهامدار که سال است  40گاهی  هااین سازماناما در عمل د. نخارج شو

اند که به جایی رسیدهامروز اما  ،و وارد این عرصه ها گردد بخش خصوصی بریزدترس  ه ورود آنها سبب شودقرار بودبرغم اینکه 

هنوز و امثال اینها شود. واگن تولید فوالد، ترسد که وارد بخش خصوصی می یعنی  !ندنترسابخش خصوصی را می انخودش

ها دولتیباز ، بخردهم دولتی را کارخانه وارد شود و یعنی اگر بخش خصوصی  ،استشده بسته و کنترل ی کاالبازارهااز بعضی 

تسهیل با تعرفه پایین رقیبش را واردات محصول یا مشکل به وجود آورند، مواد اولیه را ندهند، محصولش در بازار توانند می

به همین دلیل حتی بخش خصوصی توانمند، واهمه دارد وارد این بازارها شود. به هر حال معضل دولتی شدن تولید تا  .کنند

کشور و تحت ویکم به عنوان استان سیسلویه را عنطقه وزارت نفت بنا داشت م، پیش رفت که حتی در دولت هشتمجایی 

 عملی نشد. سازمان برنامه با مخالفت ه مدیریت وزارت نفت درآورد! ک

بازرگان یا سوداگر همان  .است و داللیتسلط سوداگری  ،معضالت اصلی اقتصاد ایران است وکه جزمعضل دوم در بخش تولید، 

بازی با پول است؛ یعنی چرخاندن سرمایه سرگردان خود در میان بخشهای اش حرفهکسی است که بلکه  ؛گذار نیستسرمایه

فردی دائما مترصد است ببیند نوسانات ترین زمان ممکن. چنین مختلف اقتصادی به منظور کسب سود حداکثری در کوتاه

یا  کوتاه، دو یدر مدترا پولش متی، دهد تا بتواند با ورود به این بخشها و کسب رانت های قیاقتصادی در چه بخشهایی رخ می

 ،اندازدراه می ، فردا بسازبفروشیشودمیو کاهو  گوجه و خیار دالل امروزهدف او نیست؛ هیچ صنفی کند. ماندن در برابر  چند
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اش را از این کل سرمایهماه یکبار شش هر بینید مثالً میاینکه خودرو و خالصه ، ی دیگر واردات گوشتروز ،فردا سکهپس

 کند. صنف به آن صنف منتقل می

خوان رستم بگذرد اما تولیدکننده در کشور ما باید از هفت. بخش تولید استی بر بالمنازع سوداگربیماری اقتصاد کشور، غلبه 

واهید با این پدیده خکند. وقتی میبرای دالل و سوداگر، همه قوانین به نفعش است و براحتی بر اقتصاد کشور حکومت می

کشند که آقا! قاعده بینید طیف وسیعی از اساتید دانشگاه گرفته تا مدیران دولتی، جلوی شما صف میمیباره یکبه دربیفتید، 

فهمیم آن است که می« قاعده بازار»بهتر است بگویند قاعده جنگل! و اال آنچه ما از توان کاری کرد! بازار همین است و نمی

 شبه ثروت بادآورده کسب کند. گذارد کسی یکترین اقتصادها هم تولید اصالت دارد و مقررات و سازوکارها نمیبرالحتی در لی

معتقدیم باید نقش مردم در بخش تولید مورد بازنگری قرار گیرد. در این راستا ایجاد نهادهای پشتیبان به خاطر دو معضل فوق، 

های مویرگی متشکل از شرکتهای کوچک، ایجاد دهی شرکتهای معظم تولیدی در قالب شبکهتولید به صورت غیردولتی، شکل

تولیدی توسط نهادهای غیردولتی و مانند اینها در رأس تعاونی های تولیدی بزرگ، در دست گرفتن گلوگاه های چرخه های 

 راهبردهای مد نظر قرار می گیرد. 

 

 زیربناییبخش 

ست! مثالً در بخش ا هابهشت پروژهایران گویند بسیار ظرفیت دارد و می، زیربنایی پروژه های بزرگکشور ما از لحاظ نیاز به 

هستیم که هنوز زیر کشت نرفته است. یعنی درست به اورزی مستعد کشمیلیون هکتار اراضی  18کشاورزی، نیازمند احیای 

احیای بدیهی است ست که کشت نشده است. هزیر کشت است همین مقدار هم زمین مستعد هم اکنون هایی که اندازه زمین

 های بسیار بزرگی است. این حجم از اراضی نیازمند پروژه

های زیربنایی بپردازد و یا چکانی خود، به انجام پروژهرسوم آن بوده است که دولت خود، با بودجه قطرهروند مبخش،  ایندر 

ها را به شرکتهایی نه چندان دولتی و نه چندان خصوصی واگذار نماید؛ برداری پروژهامتیاز اجرا و بهرهیکباره کل اینکه 

اند. دولتی ایجاد شده و امتیازات را به نفع خود منحصر کرده شرکتهایی که به صورت انحصاری و بدست مدیران سابقاً

خطوط ریلی، خدمات بندر و مانند اینها اکنون چه نسبتی با مردم منطقه خود دارند؟ ، هاکشت و صنعتهایی از قبیل پروژه

و تهرانی داران رود یا سرمایهها که در پهنه کشور به وفور هست، به جیب مردم بومی میانحصاری انبوه این پروژههای شبهمزیت

شرط استخدام نیرو در اسکله شهیدرجایی بندرعباس آن ، متوجه شدیم بندرعباسدر بازدیدی از اصفهانی و تبریزی و اراکی؟ 

بدین ستند خواو آنها هم می بودغیربومی  یبندر در دست شرکتبرداری بهرهامتیاز چراکه  !دبندرعباسی نباشفرد، است که 

  .تمال اعتراض و اعتصاب نیروی کار به حداقل برسداحشکل، 

مانده سالهاست توسعه خطوط ریلی شرق کشور و بخصوص سیستان و بلوچستان به بهانه نبود مشارکت بخش خصوصی معطل 

گذار اگر سرمایههای مردم بومی، مسئله را حل کرد. های بزرگ و مشارکت سرمایهشد با ایجاد تعاونیاست. در حالی که می

را به سیستان و  سرمایه خودیافتگی این منطقه، هنوز حاضر نیست غیربومی به دلیل جذابیت مناطق دیگر و عدم توسعه

مگر امام نگفتند به مردم سپرد. دست مردم بباید شوند! که هستند. همه جای کشور مردم پیدا میدم بلوچستان بیاورد، مر

با مشارکت مردم خواهیم یک شرکت سهامی عام فراخوان بزنید که میکنند؟! وارد اند نیاوردهکه هایی مایهمجال بدهید تا سر

هم جای ورود برای درصد  20درصد برای مردم بومی و  80 ؛این خط بشودبرداری و بهرهمتولی احداث تا این شرکت، بزنیم 

ی مهندسی و تجهیزات را هدایت کند تا در کنار این . دولت هم شرکتهاقرار دهید استان بیرونان داوطلب از گذارسرمایه

از خط و منافع آن هم بصورت بلندمدت به برداری بهرهدر قالب یک کنسرسیوم، مجری احداث خط شوند. شرکت قرار گیرند و 

این  تاکنونولی متحول کند. ین مدل همهر استان را با دولت می تواند پروژه های زیربنایی همین شرکت مردمی واگذار شود. 

ها کننده هستند و تنها کاری که شاید بتوانند انجام دهند خرید اوراق مشارکت طرحصرفا مصرفمردم جا افتاده که فرهنگ 

هزار  40است که باید تمام ظرفیت های زیربنایی کشور را احیا نماید. بدین شکل می بینیم امروز حدود دولت است و این 

را مردم بیند، اما را میشرکت پیمانکار دولت، توان خود و چند تا چرا؟ چون وجود دارد. ه در کشور ماندتمام و معطلنیمهپروژه 

 !مردم کجای کار هستند؟ بیند؛نمی
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 خدمات بخش 

در تبعیض کیفیت پایین خدمات،  توجهی به حفظ منافع مردم،عدم نظارت، بی ات،انحصاربهمعضالت متعددی همچون ش

ای یا حوزه هایی مانند تولید کارخانه .خورددر بخش خدمات به چشم می و موارد متعدد دیگر پهنه کشوردر  پراکنش خدمات

حمل و خدمات به مردم همه مستقیما با مردم روبروست. بخش خدمات، اما عمدتا به شرکتها مربوط است،  ،های زیربناییروژهپ

اما در عمل شاهدیم تبعیض های بزرگی در پراکنش  .ره نیاز دارندو غی، خدمات رفاهی، خدمات فرهنگی نقل، خدمات مخابراتی

 خدمات و نیز کیفیت آنها در کشور وجود دارد. 

از اساس متفاوت خواهد بود. مثال به خدماتی و طراحی طرح های آن وقت تعریف ، باشدخدمات مردم محور توسعه واقعًا نیازاگر 

کریدور شرق یعنی ابتدا تبریز و مانند اینها توجه شود،  -تهراناصفهان،  -آهن تهرانهجای اینکه دائما به گسترش خطوط را

ابتدا شبکه آبیاری پایین نیشکر خوزستان، دولتی های وصنعتکشتآبرسانی به به جای د. وشمشهد احداث می -آهن چابهارراه

به جای ساخت ان در اولویت قرار می گیرد. کشاورزان خوزستاراضی دست سد کرخه جهت آبرسانی به چندصد هزار هکتار 

به جای کن می شود. و ... ریشهکرمان و سیستان کپرنشینی در هران و مشهد و تبریز، در تدریاچه مصنوعی و پارک آبی 

در هر شهرستان کوچک، یک دست کم شب در فرهنگسراهای تهران برای جماعتی محدود، های هزارویکجشنبرگزاری 

د. وشکن میبه جای ایجاد مدرسه غواصی در هتل چهارستاره چابهار، بیماری ماالریای این شهر ریشهد. وشمی کتابخانه ایجاد

ی این هاتلف روستاییدرحال های عنبرآباد کرمان، فکری به حال دامنزدیک ارگ جدید دوانی در به جای ایجاد پیست اسب

 می بینید فقط با لحاظ معیار نیاز مردم، سمت و سوی طرح های خدماتی بطور چشمگیری تغییر خواهد کرد. د. وشمی منطقه

مالزی و ترکیه اما متاسفانه معیارهای دیگر مالک قرار می گیرد؛ از جمله: تامین رفاه مضاعف برای طبقه مرفه، سبقت گرفتن از 

ممانعت از ها در اسرع وقت و بودجهارزی و کردن ذخایر خرج، هرسازیشعجیب در ثبت رکوردهای و ..  و عربستان و امارات

 ها علت و بهانه دیگر مد نظر است. و ده آن به خزانه برگشت

 

 بخش فناوری

با مقوله نخبگان عجین شده، باید فرهنگ تعریف و شناسایی نخبه را  -درست یا غلط -در زمینه فناوری، از آنجا که این مقوله 

که خیلی درس است  یدانشجوییا آموز و دانش ،استو جا انداخته آنطور که دولت معنا کرده مورد بررسی قرار دهیم. نخبه 

توانند نخبگان آینده کشور باشند؛ اما که این افراد میاست درست درست کرده است. خوانده، یا یک چیزی به نام اختراع 

 کوچک در شهر گناباددر یک کارخانه م. یدهمیتوضیح دو مثال  ااین ادعا را بنشده است!  «مردمی»هنوز نیز تعریف نخبه 

و توانسته  ابداع و بکار گرفته بودخودش ر همان کارگاه واقعی داختراع  12را دیدم که ساله  45تکنسین یک ، )خراسان رضوی(

یک برگه  ،منزل تهیه کند و ببرد اداره ثبت اختراعاتدر یک کاردستی نه اینکه . ارتقا دهداز این طریق وری کارگاه را بود بهره

تان اید، بروید اختراعاتنخبه به آن مهندس گفتم شما حتماًبگیر بنیاد نخبگان شود! تاییدیه بگیرد و دیگر برای همیشه، حقوق

 !بروم نمکمیوقت نر این کارگاهم و د یروزشبانهرا ثبت کنید و به بنیاد نخبگان خود را معرفی کنید. پاسخ داد 

 (بعد از کشاورزیشهر اقتصادی برترین مزیت به عنوان ) ی فراوانمعدنهای که دارای مزیت (،خراسان جنوبیشهر بشرویه )در 

معدن شناسایی شده است. وقتی از چندوچون شناسایی معادن  53شناسی ندارد، است، متوجه شدم با اینکه اداره زمین

آوری پرسیدم، پیرمردی را نشانم دادند که بصورت خودجوش و آماتوری، معادن را شناسایی کرده و اطالعات فنی آنها را جمع

شناسی مشهد زمیناداره  ی که ازارشناسککرد. خریده و در منزل نهگداری می . وسایل الزم را هم با سرمایه شخصیبودکرده 

تواند کاری وقتی یک پیرمرد مینودوپنج درصد با واقعیت تطابق دارد!  این پیرمرد،ثبت شده توسط اطالعات گفت: مراهم بود ه

شده و )اخراج(تعدیلهای تکنسینیا التحصیل بیکار و چنین تخصصی را خودجوش انجام دهد، آیا انبوه دانشجویان فارغ

حتماً؛ اما ؟ ایجاد نمایندبشرویه استخراج و فرآوری معدن تعاونی شرکت با کمک هم  ندتوانی شهر، نمیکردهمهندسان مهاجرت

گذار ، سرمایهمعدن داریم اما احیا نشده 53د که ما نزبفقط فراخوان  شهر، فرمانداراست کافی د. وداده ش «مجال»اگر به آنها 

دست بگیرند. بکار را خودشان خواهیم شهر میو جوانان از متخصصین  آید،نمیبه اینجا بیرونی هم به دلیل محرومیت منطقه 



اولین همایش ملی                      

اقتصاد مقاومتی                       
 

 

نور در دانشگاه پیامشغل دیگری جز تدریس که بومی مهندس  نفرچند بسیج نیروی مردمی را مشاهده خواهید کرد: وقت آن

خداشناس  یبازار نفرچند ؛ اندازندمهندسی معدن راه میغیردولتی رمانداری معرفی کرده و کارگروه خود را به فنداشتند، شهر 

عالم را اقابل تامین خود سرمایه حجم در پاسخ به فراخوان فرماندار، ، اندشده اکن مشهد یا تهرانکه بخاطر رونق بازار، سبومی 

در های مشهد یا تهران، بخاطر دسترسی به اینترنت پرسرعت در دانشگاهتحصیلکرده بیکار که جوان  نفر؛ چند کنندمی

 نفریکی دو  ؛اندازندمیرا راه بشرویه دن امعرسانی سایت اطالع روحیه گرفته وفراخوان، از این ای شده اند، گردی حرفهوب

شرکت ، شجاعت کرده و با هماهنگی مسئوالن شهر، طرح ایجاد معمولی مشغول بوده اندکارهای در تاکنون کارآفرین الیق که 

 . گذارندروی میز فرماندار میرا معدن بشرویه تعاونی عمران و توسعه 

ها حرفش زده شود و که فقط در جشنواره نیستامری تشریفاتی به همین سادگی است؛ ، در توسعه کشور فناوریعلم و نقش 

 و حلقه گمشده مملکت ما است آنطور که بدرد توسعه کشور بخورد، فناوریعلم و شود. در صحنه واقعی زندگی مردم دیده ن

 .فناوری بوده استسوءتدبیرها در عرصه علم و به خاطر  ،اگر اقتصاد ما ضربه خورده

 

  



اولین همایش ملی                      

اقتصاد مقاومتی                       
 

 

 جمع بندی 

صنعتگران، انبوه امروز کشور عبارتند از واقعی جهادگران است. و اقتصادی  علمی و فناوریما امروز  اور کنیم که جهادبباید 

کنند. های تاریخی کشور مصروف میماندگیکه علم و تخصص خود را برای جبران عقب یکارآفرینانو  ناپژوهشگران، متخصص

اما ادامه دادند و در هیچ اداره دولتی شان را فروختند، منزل ،رشکست شدندو، مالی کردندضرر پژوهشکده زدند، ارخانه زدند، ک

 اند.اند و بلکه خود مردمو همه اینها از جنس مردم اینها جهادی هستند ؛استخدام نشدندهم 

و ها به دولت ها و قوتاالن گفتمان غالب در فضاهای دانشگاهی و اداری این شده که مسبب همه چیز دولت است و همه ضعف

این نبود مطلقًا مدل امام شوند. گردد. برای هرکاری منتظر برنامه و بودجه دولت میبرمیساالری ایهسرمنیز بوروکراسی اداری و 

همه نهادهای انقالبی که بدستور امام ایجاد  .گونه نبودحتی در اقتصاد هم این .واگذار کندو ادارات که همه چیز را به دولت 

کمیته امداد در کنار ارتش، سپاه نهضت سوادآموزی در کنار آموزش و پرورش، بسیج و مردمی داشت. یک بعد شد، بالاستثنا 

نهادها بعد از امام منحل شد و در  اینبرخی از  و ... .های متعدد، جهادسازندگی در کنار وزارتخانه ،در کنار وزارت رفاه و اقتصاد

مدار رخ داد. مدیریتی دولتساالر و نظام سرمایهام اقتصادی اینها تحت لوای نظبرخی از آنها نیروی مردمی کنار گذاشته شد. 

دایره تاثیرگذاری خود را به سیاست و  و مباحث شوند طورالهی ها هم که شأن خود را اجل از این دیدند که وارد اینبچه حزب

است و هرکسی نباید « تخصصی»البته فرهنگی هم القا شد که مسائل اقتصادی و مدیریتی، تاحدی فرهنگ منحصر کردند. 

ترین مسایل سیاسی اظهار نظر کند، اما وقتی بحث اقتصاد و مدیریت غامضباره هر راننده تاکسی می تواند دروارد آنها شود. 

ها در حد اقتصاد رفته حق دخالت دارند. کل قلمرو علم اقتصاد را در دانشکدهشود، فقط چهارتا تکنوکرات و استاد انگلیسمی

ها کسی به جنگ اقتصاد وقت از درون دانشگاهتورم محدود کردند تا یک بهره وارز و نرخ و بحث برسر خرد و کالن 

 مدار نرود. ساالر و بوروکراسی دولتسرمایه

 باها بحث، منتظر دولت خوابیدن، سیاست دولت بیاید، بودجه دولت بیاید، این دیدندولت را در کنار گذاشتن مردم، همه چیز 

ماند تا دولت تصمیم برای یک تحول ضروری، معطل میاید امام را رفتارشناسی کنیم، کجا امام سازگار نیست. بمدل امام 

 انداخت. کار را جلو می« مگر فرزندان من کجا هستند...»م که اهرجا نیاز بود امام با یک پیبگیرد. 

 


