
برخی از تصمیم گیری ها از سوی برخی از مدیران 
کنونی، حاکی از وجود فلسفه ای در پس اندیشه و 
تفکر برخی از مدیران دولت اعتدال است که می توان 
آن را زنگ خطری جدی برای محافل علمی انقالب 

اسالمی به شمار آورد. 
برنامه  در  شهرسازی  و  مسکن  راه،  محترم  وزیر 
تاریخ  در  ویژه خبری شبکه دوی سیما  گفتگوی 
1392/6/3، با بیان برخی اشکاالت و انتقادها به طرح 
مسکن مهر ـ که نقد آن انتقادات به مجال دیگری 
نیاز داردـ  فلسفه و انگیزه اصلی مخالفت با مسکن 
»دخالت های  را  آن  نادرستی  اساسی  دلیل  و  مهر 
مهر  مسکن  طرح  در  اقتصاد«  در  دولتی  بزرگ 
می داند: »طرح مسکن مهر مداخله عظیم و گسترده 
و بی سابقه در اقتصاد است و در تاریخ مسکن ایران 
چنین مداخله ای نداشتیم.«  به عبارت دیگر گویا 
مدیر ارشد دولت اعتدال در بخش مسکن معتقد 
است، دولت نباید در این حجم و وسعت در اقتصاد 
دخالت کند و باید اجازه دهیم مردم خودشان برای 
رفع مشکل مسکنشان اقدام و پس انداز کنند. و چون 
طرح مسکن مهر، مصداق یک دخالت بزرگ دولتی 
از نظر  بر آن،  انتقادهای وارد  از  است، صرف نظر 
غیرقابل پذیرش  و  مردود  اساساً   اقتصادی،  منطق 

است.
در ادبیات اقتصادی، برنامه ریزی و نظارت دولت، 
نامیده نمی شود و این تصدی گری  دخالت دولتی 
خود  به  را  عنوان  این  که  اوست  بودن  مجری  و 
می گیرد. حتی ارائه تسهیالت در سطح گسترده نیز 
با مخارج دولتی)G( متفاوت است. هرچند این ادعا 
غیرفنی و نادرست است، از آن صرف نظر نموده و 
با فرض درستی آن قدری عمیق تر به این استدالل 

نظر می افکنیم. 
کمی آشنایی با ادبیات اقتصاد سرمایه داری، مشخص 
می سازد این عبارت واگویه ای از مبنای مهم اقتصاد 
آزاد و کاپیتالیستی است. براساس این مبنا دخالت 
دولت، امری خالف »روند طبیعی اقتصاد« است و 
بهترین کاری که دولت در یک اقتصاد می تواند انجام 
دهد، این است که در آن دخالت نکرده و آن را به 
حالت طبیعی خود واگذارد. دولت باید اجازه دهد 
»رقابت آزاد« در اقتصاد شکل گیرد و عوامل بازار، 
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یعنی عرضه و تقاضا، خودبه خود اقتصاد را به تعادل برسانند. 
اقتصاددانان  میراث  لِِسه فِر«  »اصل  همان  یا  اقتصاد  رهاسازی  اصل 
نظام سرمایه داری حاکم بر دنیا است که »آدام اسمیت«، پدر اقتصاد 
سرمایه داری، آن را در سال 1776م، در کتاب »ثروت ملل« تدوین و 
تبیین نمود. هر چند فیلسوفان سرمایه دارِی کالسیکی چون »ریکاردو« 
و »استوارت میل« نیز به طرح این اصل پرداختند، اما تدوین منسجم 
اصول اقتصاد لیبرال به نام اسمیت ثبت شد و سرمایه داری وی را به 

عنوان پدرخوانده برگزید. 
ظاهر زیبا و مغالطه آمیز این استدالل، ممکن است فریبنده باشد، اما 
یکی از نتایج تلخ آن به مسلخ کشاندن عدالت و ُمبّری دانستن دولت 
از مسئولیتش در پیاده سازی عدالت اجتماعی است. بر این بنا، این 
نیازهایشان اقدام نمایند و در  خود مردم هستند که باید برای رفع 
رقابتی سخت برای بقا در عالم اقتصاد مبارزه کنند. در این رویکرد 
لیبرالیستی به اقتصاد، این رقابت که در نهایت به برنده شدن و حاکمیت 
خواهد  مستضعفین  بر  مستکبرین  همان  یا  و  فقرا  بر  سرمایه داران 
انجامید، نه تنها امری مذموم نیست بلکه عین صالح و طبیعت اقتصاد 
است و دولت حق ندارد در آن دخالت نماید. در قرائت نئوکالسیک 
از سرمایه داری نیز این اصل به جای خود باقی است و تنها مجوز 
دخالت های حداقلی دولتی، آرام نمودن فقرا و جلوگیری از شورش 
ُمسّکن های  برخی  اساس  این  بر  و  است  سرمایه داری  علیه  ایشان 

اقتصادی قابل تجویز می گردند.
اقتصاد و نه مردمی سازی آن بر همین اساس، راه  خصوصی سازی 
محرومیت  و  بزرگ  سرمایه داران  پذیرش  و  است  اقتصاد  نجات 
دیگران نه تنها اشکالی ندارد که در این نگرش، تنها نسخه نجات بخش 
از  نیز  اقتصاد سرمایه داری، اصل کوچک سازی دولت  در  می باشد. 

همین جا ناشی می شود.
در حالی که براساس مبانی محکم اقتصاد اسالمی و نیز مبانی فکری 
بنیان گذار انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی )قدس سره( و نیز امام 
خامنه ای )مدظله العالی(، عدالت مهمترین رسالت حکومت اسالمی و 
نیز نظام اقتصادی آن است. هرچند هرکاری که مردم می توانند انجام 
دهند باید به ایشان ـ و نه ضرورتاً بخش خصوصی ـ واگذار شود 
و دولت بزرگ و متصدی؛ باید کوچک، برنامه ریز و ناظر باشد اما 
اقدام دولت در خدمت به مستضعفین و توده مردم در جهت عدالت 
اجتماعی و اقتصادی، وظیفه اولیه و ذاتی آن است. وضع خمس و 
زکات توسط شارع مقدس، حمایت آشکار قرآن و سنت از فقرا و نیز 
سیره امام راحل در تشکیل نهادهایی چون کمیته امداد، بنیاد مسکن و 
بنیاد مستضعفان، شواهد زنده این ادعاست. به تبع این اصل، مسکن نیز 
که از نیازهای اصلی مردم است از این قاعده جدا نیست و اقدام دولت 
در تأمین آن نه تنها دخالت دولتی در اقتصاد نیست که وظیفه آن است.

فقط  نه  مهر،  مسکن  طرح  به  وارده  انتقادات  در  نگران کننده  نقطه 
اشکاالت فنی وارد و ناوارد به آن، بلکه »دخالت بزرگ دولتی« خواندن 
آن است. این نوع استدالل نشان از رسوخ اندیشه های ذاتاً مسموم 
اقتصاد سرمایه داری و متفکرین عدالت ستیزی چون اسمیت، در مبانی 
فکری برخی اعضای تیم اقتصادی دولت، از جمله مدیران ارشد و 
سیاستگذاران بخش مسکن دارد. ظهور مجدد اندیشه هایی که جدای 
از انتقادات محکم نظری، توسط قیام های گسترده ای چون »جنبش 
تسخیر وال استریت« برآن مهر ابطال زده شده است، این رسالت را بر 
محافل علمی ما اعم از حوزوی و دانشگاهی، واجب می نماید که با 
نقد و تبیین این مبانی، از احیای مجدد سرمایه داری و افکار اسمیتی در 

اقتصاد ایران جلوگیری نمایند.
اقتصاد  عرصه  در  اعتدال  گفتمان  می دهد  نشان  نظری  بررسی های 
تا آنجا که از گفتار و بیش از آن، کردار برخی از مسئوالن دولت 
اعتدال برمی آید، از منظر مبانی اسالمی در قرآن و سنت و نیز مبانی 

فکری و آرمان های انقالب اسالمی که در اندیشه رهبران انقالب 
اسالمی؛ امام خمینی )قدس سره( و امام خامنه ای )مدظله العالی( 
نمایان است، به نحوی جدی قابل انتقاد می باشد و ناسازگاری های 

عمده ای میان آن و معارف اشاره شده یافت می شود.
که به نوعی به نداشتن طرح های بنیادین در عرصه اقتصادی برای 

رفع مشکالت کشور و نداشتن یک طرح جامع 
و  مستند  بومی  توانمندی های  بر  که  جدید  و 
بعضًا  اظهارنظرهای  برمی گردد؛  باشد،  استوار 
غیرکارشناسانه و مشکل آفرینی چون اظهارنظر 
در  بازرگانی  و  صنعت  معدن،  محترم  وزیر 
خصوص قیمت خودرو، موضع گیری رییس 
ارز، فرمایش  بانک مرکزی درباره نرخ  کل 
ریاست محترم جمهوری و برخی زیردستان 
ایشان مبنی بر خالی بودن خزانه دولت و 
... همگی از مصادیق این رفتار می باشند. 
و اگر به این مواضع اظهارات رییس کل 
بانک مرکزی پس از صرف صبحانه کاری 
در جمع سرمایه داران اتاق بازرگانی مبنی 
بر این که پایین آمدن نرخ ارز نیز مانند باال 
رفتن آن درست نیست و کاهش قیمت 
دالر بیش از این مقدار به صالح نمی باشد، 
در کنار توقف طرح مسکن مهر، افزایش 
قیمت خدماتی چون حق امتیاز آب و برق 
خدمات  هزینه  تا %300،  میزان 200  به 
نهاده های  برخی  هزینه  برق،  و  آب 
 ... از 200% و  بیش  تا سقف  کشاورزی 
که همگی به دست خود دولت است را 
سیاست های  رهاکردن  متوجه  بیفزاییم، 
اقتصادی  حماسه  و  مقاومتی  اقتصاد 
می شویم، و این از رویکردهای خطرناک 
تیم اقتصادی دولت است به گونه ای که 
در  واژه ها  غریب ترین  از  گفت  می توان 
ادبیات اقتصادی دولت اعتدال، مفاهیمی 
چون حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی 
و  ابرقدرت ها  به  دوختن  چشم  است؛ 
امید بستن به خارج از مرزها برای بهبود 
اوضاع اقتصادی و افزایش تولید نفت، به 
جای تعقیب سیاست استقالل بودجه ای 
از نفت و عدم عزم جدی برای مبارزه با 
مفاسد اقتصادی، در حقیقت به رهاکردن 
تقویت تولید ملی و اصالح الگوی مصرف 
خواهد انجامید. این فرایند و نیز برنداشتن 
گامی اساسی در نظارت بر بازارها و عدم 
جلوگیری از خودسری های برخی عوامل 
بازار به بهانه عدم دخالت در سرمایه های 
مردم، نشان از تالش برخی برای نهادینه 
همان  یا  اقتصادی  رهاسازی  اصل  کردن 
»اصل لِِسه فر« آدام اسمیت در ایران است.
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