
بوده است. تأكيد بر كار جمعي به جاي فردگرايي، حل 
مشكالت معيشتي مردم، جلوگيري از خروج ثروت ملي 
و تالش در جهت تقويت استقالل اقتصادي كه الجرم 
منجر به تقويت استقالل سياسي مي شود، از اهداف مهم 
تأسيس اين شركت بوده است. مؤسسين اين شركت در 
اساسنامه آن تأكيد دارند: اين ش��ركت، آب رفته را به 
جوي بازآورد و رشته گسيخته تجارت داخلي ما را محكم 
خواهد كرد. وطن و مملكت ما آباد و صنايع منقرض شده 
ما را احيا خواهد نمود و ما را از ذلت وابستگي به كاالهاي 
خارجي نجات خواهد داد. جلوي ورود كاالهاي فاسد 
خارجي را كه روح و ثروت ما را به باد مي دهد مي گيرد و 
صنايع استادان خودمان را كه ديدگان تمام صنعتگران 
عالم را به خود جذب كرده اند، به وضعيت اوليه باز خواهد 
گرداند. راه هاي كشور شوسه و راه آهن گسترده و حمل 
و نقل ما تسهيل خواهد شد و از قحط سالي و تجاوزات 
محتكران بي انصاف رها خواهيم شد. فرزندانمان تربيت 
خواهند ش��د و هزاران تن از برادران ديني ما كه در پي 
يافتن شغل، تن به مزدوري بيگانگان مي دهند، در داخل 

كشور مشغول كار خواهند شد. 
تأسيس »شركت اقتصادي اسالميه ايران« با استقبال 
عظيم مردم روبه رو شد. مردم سراسر كشور به اندازه اي 
خوشحال بودند كه در بعضي از شهرها، از جمله بوشهر 
و كاشان به هنگام ورود لباس هاي اين شركت مجالس 
جشن و ش��ادماني برگزار ش��د، به گونه اي كه در هيچ 
عيدي، چنين شادماني و سروري در مردم ديده نشده 
بود. در كيفيت باالي اين منسوجات وطني همين بس 
كه مأموران بلژيكي گمرك و ساير خارجي ها هم از آنها 

خريدند و بسيار تعريف كردند. 
  حمايت عمومي مردم از فعاليت و محصوالت 

شركت اسالميه
انتشار خبر آغاز به كار شركت اسالميه، استقبال عمومي 
از آن را موجب ش��د. رس��انه هاي داخلي و خارجي نيز 
به اين اقدام توجه زيادي كردن��د و اخبار موفقيت اين 
ش��ركت به زودي همه جا پخش ش��د. آيات آقانجفي 
اصفهاني و حاج آقا نوراهلل اصفهاني در پاسخ به نامه هاي 
تشكر فراواني كه دريافت مي كردند، اين اقدام را جهاد 
اقتصادي ناميدند. آقانجفي در پاس��خ به روزنامه ثريا 
اظهار داش��ت: به اعتقاد من، اين اق��دام خير، امروز به 
منزله جهاد است و نزد خداوند ثواب و اجر عظيم دارد، 
زيرا ملت و امت را از نياز به كفار كه مانع بزرگي است، 

بازمي دارد. 
علماي اس��المي در مناطق مختلف ، تمام قامت از اين 
اق��دام - كه در جهت حف��ظ منافع اقتص��ادي جامعه 
اسالمي و مقابله با س��لطه بيگانگان بر مسلمين بود- 
حمايت ج��دي كردن��د و علمايي چون آي��ات عظام 
آخوند مالمحمدكاظم خراس��اني، س��يدمحمدكاظم 
يزدي، ميرزاحس��ين تهراني، محمد غروي شربياني، 
مالمحمدحسن مامقاني، ميرزا فتح اهلل شيرازي  اصفهاني 
معروف ب��ه ش��ريعتمدار، ميرزا محمدحس��ين نوري 
معروف به محمد شانوري، صدر اصفهاني و... به وسيله 
اعالميه، فتوا، س��خنراني، تأليف كتاب و... از اين اقدام 
حمايت كردند. از جمله آيت اهلل آخوند مالمحمدكاظم 
خراساني در نامه اي از شاه خواست با دور انداختن لباس 
ذلت و بر تن ك��ردن لباس عزت، به رواج منس��وجات 
اس��الميه بپردازد تا از اين طريق هم حكومت تقويت 

شود و هم مس��لمين و عامه مردم به رفاه برسند و هم 
به مقتضاي »الّناُس َعلى ِديِن ُمُلوكِهم«، مردم هم رويه 
بزرگان خود را ادامه بدهند كه به قول سعدي: » كهن 
جامه خويش پيراستن / به از جامه عاريت خواستن«. 
ايشان حتي برخي از وعاظ را روانه شهرها و روستاهاي 
مختلف كردند تا مردم را در جري��ان امر قرار دهند و از 
آنان بخواهند كه از منسوجات شركت اسالميه اصفهان 

استفاده كنند. 
  منطق عالمان دين در حمايت از فعاليت شركت 

اسالميه
مهم ترين نكته اي ك��ه در اين اعالميه ه��ا و مكتوبات 
تاريخي علما در حمايت از شركت اسالميه در آن دوره 
به چشم مي خورد، تعابيري چون »دور انداختن لباس 
ذلت و بر تن كردن لباس عزت« اس��ت كه مانع سلطه 
بيگانگان بر امور مسلمانان مي شود و دقيقاً از فرهنگ 
سياسي شيعه برگرفته شده اند. نكته مهم ديگر اين است 
كه براي رس��يدن به خودكفايي و استقالل اقتصادي و 
رونق توليدات داخلي، بايد حركتي ملي در جهت پرهيز 
از تجمل و روي آوردن بر قناعت صورت بگيرد. آيت اهلل 
حاج آقا نوراهلل اصفهاني در يكي ازسخنراني هايش به اين 
نكته چنين اشاره مي كند: امروز بر ملت ايران و مسلمانان 
واجب اس��ت كه لوازم زندگي خ��ود را حتي المقدور از 
كاالهاي داخل��ي تأمين كنيم و حتي اگ��ر اين كاالها 

كيفيت چندان بااليي ندارند، در بند ظرافت نباش��يم 
و ثروت خود را به دست بيگانگان ندهيم... استقبال از 
محصوالت اين شركت به قدري گسترش پيدا كرد كه 
حتي براي تهيه لباس مدارس علميه و مدارس جديد 
و لباس هاي فرم نظامي هم از منس��وجات اين شركت 

استفاده مي شد. 
  گسترش حوزه كاري شركت اسالميه

با اس��تقبال گس��ترده اي كه از محصوالت »شركت 
اقتصادي اسالميه اصفهان« صورت گرفت، به زودي 
حوزه فعاليت آن از اصفهان فراتر رفت و در شهرهاي 
ديگر نيز ش��عبي داير شد،حتي در ش��هرهاي مهم 
دنيا، از جمله پاريس، لندن، مس��كو، بمبئي، كلكته، 
بغداد، بادكوبه، قاهره و... هم ش��عبه هايي راه اندازي 
شدند. با توسعه فعاليت اقتصادي اين شركت، حوزه 
كاري آن از منس��وجات فراتر رفت و در بعضي از امور 
مهم اقتصادي از قبيل حمل و نقل، ساختن راه آهن، 
راه اندازي كارخانه نخ ريسي )ريس��مان تابي( و... هم 
فعاليت مي كرد. گس��ترش سريع ش��ركت اسالميه، 
منافع اقتصادي بيگانگان را به شدت به خطر انداخت، 
به طوري كه روزنامه ها و نمايندگان انگليس، توسعه 
آن را موجب وارد آوردن س��كته ب��ه منافع انگليس 
در كل حوزه خليج ف��ارس اعالم كردن��د. در نتيجه 
سفارت انگليس به سرعت به فكر چاره انديشي افتاد 
و سفارت انگليس به وزارت امور خارجه خود نوشت: 
»طبق اخباري كه از اصفهان مي رس��د، علماي آنجا 
بر ضد كاالهاي خارج��ي قيام ك��رده و آنها را نجس 
ش��مرده اند. علما از افراد معتبري كه جنس خارجي 
مي خرند، ب��د مي گويند و آنها جرئ��ت خريد جنس 
خارج��ي ندارند. آقانوراهلل گفته اس��ت ك��ه اين يك 
حركت وطن خواهانه است كه توليد داخلي را تشويق 
و كاالي خارجي را تحري��م كنند. به اين ترتيب تجار 
انگليسي در اصفهان و ساير شهرها ورشكست خواهند 
شد.« رس��انه ها و نمايندگان انگليس گسترش اين 
شركت را مغاير با منافع كشور خود دانستند و در يك 
واكنش عجوالنه اعالم كردند نكته مهم در تأسيس اين 
شركت، پيشگامي، حمايت، تشويق و مشاركت علما در 
اين امر است كه بر اعتبار آن به شدت مي افزايد و منافع 
انگليس را نه تنها در اصفهان كه در حوزه خليج فارس 
به خطر مي اندازد. بازرگانان ما بايد طوري رفتار كنند 
كه تجارتشان از رونق نيفتد و اال بايد در انتظار از دست 

دادن بازار اصفهان و سپس ايران باشند. 
ترقي و پيشرفت و رشد روزافزون ش��ركت اسالميه و 
درآمدهاي آن به قدري سريع بود كه با ابتكار و حركت 
جهادي آي��ت اهلل حاج آقا نوراهلل اصفهان��ي و همراهي 
علما و اقش��ار مختلف مردم، بخش زيادي از مشكالت 
جدي كش��ور در عرصه هاي اقتصادي ب��ا اين حركت 
استقالل طلبانه حل شد و در عصري كه روس و انگليس 
مستقيماً در امور ايران دخالت مي كردند، اين شركت 
توانس��ت تا حدودي از سلطه اس��تعمارگران بر ايران 
بكاهد. بديهي اس��ت اينك كه به يمن انقالب اسالمي 
و در زمانه  اي كه بيگانگان هيچ اختياري در عرصه هاي 
سياسي كش��ور ما ندارند، انجام اين گونه حركت هاي 
جهادي با س��هولت بيش��تري امكانپذير است و بدين 
وسيله مي توان كارآمدي نظام اسالمي و حكومت ديني 

را به رخ همه جهانيان كشيد. 

 گسلترش سلريع شلركت اسلالميه  
منافع اقتصادي بيگانگان را به شدت به 
خطر انداخلت، به طوري كله روزنامه ها 
و نماينلدگان انگليلس، توسلعه آن 
را موجلب وارد آوردن سلكته به منافع 
انگليلس در كل حلوزه خليلج فلارس 
اعالم كردند. در نتيجه سفارت انگليس 
به سلرعت به فكر چاره انديشلي افتاد
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»شركت اسالميه« الگويي موفق در ترغيب مردم به حمايت از كاالي ايراني
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  شاهد توحيدي
تاريخ��ي-  اث��ر 
پژوهش��ي »زندگي 
سياسي و اجتماعي 
هلل  ا عبد س��يد
بهبهاني« رامي توان 
گام��ي آغازي��ن در 
خطي��ر  طريق��ي 
دانس��ت، چه اينكه 
طي اين همه سال 
كه از رويداد مشروطيت ايران گذشته است، 
هنوز شناختنامه اي جامع و درخور براي اين 
شخصيت نامدار تاريخ معاصر به رشته تحرير 
درنيامده است. كوتاهي خاندان، عالقه مندان و 
البته خطرات سخن گفتن از چهره اي كه براي 
بازشناسي او بايد چالش هايي فراوان را از سر 
گذراند، مي تواند از علل اين امر باشد. اثري كه 
هم اينك در معرفي آن سخن مي رود، به همت 
شهريار بهبهاني از اعضاي خاندان بهبهاني به 
رش��ته تحرير درآمده و از اين نظر كه تقريباً 
آغازين قدم در اين راه ناپيموده است، بايد آن 
را به فال نيك گرفت. مؤلف در ديباچه خويش 
بر اين اثر، در تش��ريح اهميت موضوع كتاب 
خود آورده است: »گزارش هاي موثق تاريخي 
حاكي از آن اس��ت كه از آن هنگام كه شعله 
مش��روطيت رو به افول گرفت و فضاي كشور 
رو به اختناق رفت، حقوق مطروحه در قانون 
اساسي مشروطيت و متمم آن كه ثمره  نهضت 
و مبارزات ملت ب��ود؛ در اكثر م��وارد ناديده 
گرفته ش��د. لحظات اوليه دوران مشروطيت 
بيشتر به هرج و مرج شبيه بود تا دموكراسي و 
تنها در بخش هايي بسيار كوتاه از ادوار استقرار 
نظام مش��روطه و آن ه��م به دالي��ل عديده 
داخلي يا بين المللي، ملت ايران توانس��ت به 
مردم س��االري نزديك تر ش��ود. ملت ايران، 
پس از قرن ها اس��ارت و تحم��ل منحط ترين 
حكومت هاي استبدادي- به خصوص سلسله  

قاجاري��ه- با س��رعتي باورنكردني )و ش��ايد 
بيش از اندازه سريع( قدم در راهي گذارد كه 
از موانع و پيچ و خم هاي آن هيچ ش��ناخت و 
تجربه اي نداشت و در اين ميان نيز همواره با 
دسيس��ه هاي صاحبان قدرت سنتي داخلي 
و توطئه ه��اي قدرت ه��اي خارج��ي رو  به رو 
گرديد اما نكته قابل تعمق آن است كه حقوق 
مطروحه  ملت كه عصاره اش در قانون اساسي 
و متم��م آن تجلي يافت، از چن��ان حقانيتي 
برخوردار بود كه چهار پادشاه دوران مشروطه 
به دليل نقص آن يا عدم كفاي��ت و لياقت در 

استقرار آن، سرنوشتي جز سقوط نيافتند. 
دوستداران تاريخ، با چهره هاي اين انقالب چه 
از ميان مستبدان و چه از گروه آزاديخواهان 
و مبارزان آشنا هستند. خوشبختانه، در مورد 
اكثر چهره ه��اي اين نهضت، مت��ون و كتب 
بسياري نوشته و تدوين شده است، اما شايد 
يكي از ناشناخته ترين ش��خصيت ها با توجه 
به نق��ش و مي��زان تأثيرش در اي��ن انقالب، 
سيدعبداهلل بهبهاني مي باشد. بهبهاني، يكي از 
چهره هاي انقالب مشروطيت است كه برخي 
وي را رهبر اين انقالب و عده اي وي را يكي از 

رهبران برشمرده اند.
 به رغم اين موضوع و پس از گذشت يك قرن 
از وقوع انقالب مش��روطه، تالش مس��تقلي 
براي شناخت و شناسايي وي به عمل نيامده 
است. درباره  نقش آفرينان اين انقالب، منابع 
مختلف��ي اع��م از وقايع ن��گاري، بيوگرافي و 
اتوبيوگرافي موجود است اما بهبهاني نه خود 
فرصت آن را يافت تا حوادث زندگي اش را به 
رشته  تحرير درآورد و نه اطرافيان، بازماندگان 
و همرزمانش��ان بدين كار هم��ت گماردند. 
اين در حالي اس��ت ك��ه در كلي��ه  متوني كه 
درباره  انقالب مش��روطيت نوش��ته شده و با 
سرگذش��ت ها و خاط��رات نقل ش��ده از اين 
دوران الج��رم افعال و كردار وي ثبت ش��ده 
است؛ وليكن، كتابي كه به صورت مستقل به 
زندگي سياسي او پرداخته باشد، تاكنون تهيه 

نشده است.« 

شهريار بهبهاني در بخش ديگري از مقدمه 
خود درباره چگونگي تدوين اين زندگينامه 
نوش��ته اس��ت: »اين اث��ر ت��الش مي كند 
با اس��تفاده از كتب، مق��االت و متون چاپ 
ش��ده درباره  حوادث اجتماعي و سياس��ي 
اي��ران در فاصل��ه  نهضت تحري��م تنباكو تا 
انقالب مش��روطيت به معرفي تفضيلي اين 
چهره سياس��ي بپردازد. در اين ميان براي 
روش��ن تر ش��دن برخي زواياي زندگي اين 
رجل سياس��ي از بعضي اسناد چاپ نشده و 
همچنين تاريخ ش��فاهي نيز استفاده شده 
است. آنچه باعث ش��د نگارنده به اين اقدام 
دست زند، مبتني بر دو دليل مشخص بوده 
اس��ت: نخس��ت آن كه من، به عنوان يكي 
از ن��وادگان بهبهاني به ص��ورت غريزي به 
ش��ناخت وي و آنچه كه او انجام داده است، 
عالقه مند بوده و هس��تم؛ ضمناً عالقه ام به 
تاريخ ايران به خصوص تاريخ دوره  قاجاريه 
دليلي بر تدوي��ن اين كتاب ش��د. از طرف 
ديگر، چنانچه هر فرد عالقه مندي به مطالعه  
تاريخ انقالب مش��روطيت همت گمارد و به 
دنبال يافتن تصويري روش��ن از شخصيت 
و عملكرد نقش آفرينان اين انقالب باش��د، 
به جرئت مي ت��وان ادعا كرد كه در خصوص 
بهبهاني به صورت نسبي نيز توفيقي حاصل 
نمي نماين��د چراكه كتب و مت��ون موجود 
هر يك نقش��ي متفاوت و ابعاد ش��خصيتي 
گوناگون��ي را از اين چه��ره معرفي كرده اند 
كه خواننده را از رسيدن به يك جمع بندي 
در مورد وي ناتوان خواهد س��اخت. اگرچه، 
گوناگوني ابعاد شخصيتي هر انسان، همواره 
راه شناخت را نسبي و غيرقطعي مي سازد اما 
اظهارنظرهاي ضد و نقيض و نس��بت دادن 
خصوصيات اخالقي و رفتاري، دو س��ر يك 
طيف مي توان��د در راه ش��ناخت هر چهره 
سياسي موانع بس��ياري به وجود آورد و اين 
همان اتفاقي اس��ت كه درباره سيدعبداهلل 

بهبهاني رخ داده اس��ت؛ بدي��ن معنا كه در 
معرف��ي بهبهاني ما ش��اهد اظه��ار نظراتي 
كاماًل متفاوت هستيم به صورتي كه مي توان 
براساس متون موجود، وي را فردي فداكار 
تا منفعت طلب و رشوه خوار، وطن دوست تا 
خائن و مستقل تا وابسته تعريف كرد. برخي 
او را فردي انقالبي كه در پي اس��تقرار نظام 
سياسي جديد بوده پنداشته اند و برخي ديگر 
حضور وي در صحنه  انقالب را ناشي از غرض 
ش��خصي و ضديت با عين الدوله دانسته اند. 
برخي او را فردي فداكار دانسته كه يك تنه 
مقابل استبداد مي ايستد و در مقابل گلوله، 
سينه س��پر مي س��ازد و برخي او را مردي 
طماع و اهل زد و بند معرف��ي مي كنند كه 
در هر ش��رايطي آنچه برايش اهميت دارد، 
منافع مادي است. برخي او را حامي انقالب 
و انقالبي��ون و مصلح اجتماع��ي مي دانند و 
برخي ديگر او را وابس��ته به امين السلطان و 
سياست بيگانگان! گرچه وي مانند هر انسان 
و هر رجل سياسي در كنار محاسن، معايب و 
نقاط ضعفي نيز دارد، ولي قضاوتي اين چنين 
دوگانه و برشمردن صفاتي اين چنين ناسخ و 
منسوخ، راه را بر شناخت نسبي وي ناهموار 
مي س��ازد. هرچند قضاوت مورخين درباره  
بهبهاني متفاوت مي باش��د ول��ي اكثر آنان 
در يك مطلب اتفاق نظر دارن��د و اين نكته 
را مهدي بامداد در ش��رح حال رجال ايران 
چنين بيان مي سازد: »س��يدعبداهلل، براي 
هر نظري كه فرض شود يكي از پيشوايان و 
مؤسسين مشروطيت ايران است كه زحمات 

بي شماري را در اين راه متحمل شد.«
 اگر اين گفته  بامداد را بپذيريم، خوانندگان 
با نگارنده هم عقيده خواهند بود كه جاي يك 
اثر كه مستقاًل به زندگي سياسي سيدعبداهلل 
بهبهاني پرداخت��ه باش��د، در خيل عظيم 
مطالب و آثار مدون اين مقطع تاريخي ايران 
عالي اس��ت و اميدوارم اثر م��ورد معرفي ما 
بتواند اين نقصان را مرتفع سازد و آرزومندم 

از نظر محتوايي نيز چنين كند.«

 حاشيه اي بر انتشار پژوهش تاريخي 
»زندگي سياسي و اجتماعي سيدعبداهلل بهبهاني«

گام آغازين در طريقي خطير

   آيت اهلل سيدعبداهلل بهبهانی در كنار تنی چند از فرزندان و نوادگانش

  احمدرضا صدري
در سلالي كه از سلوي رهبر معظم انقالب اسلالمي به 
حمايت از كاالي ايراني ناميده شده است، بهنگام است 
كه نمونه هاي موفق توليد ملي و جللب حمايت مردم 
از آن، از دل تاريخ معاصر شناسلايي و به عموم مردم 
نمايانده شلود. در مقالي كه پيش روي شماست، يكي 
از مصاديق اين رويكلرد خودباورانه، يعني تأسليس 
»شركت اسالميه« مورد بازخواني قرار گرفته است. اين 
واحد اقتصادي كه با هدف توليد منسلوجات مرغوب 
داخلي و با حمايت حضرات آيات حاج شيخ محمدتقي 
نجفي اصفهاني و حلاج آقانوراهلل نجفي اصفهاني و نيز 
عموم مردم عالقه مند تأسليس شلد، در مدتي كوتاه 
توانست موفقيت هايي درخور را از آن خود كند. مرور 
بر تجربه هايي از جنس شلركت اسلالميه بر ما آشكار 
مي سازد كه در شلرايطي كه امكاناتي بس فراتر از آن 
دوره در اختيلار باورمنلدان به اسلتقالل و عزت ملي 
اسلت، قطعاً مي تلوان در ايلن عرصله تجربياتي بس 
ارجمند تر رقم زد و چرخه اقتصاد ملي و توليد داخلي 
را به سلمت خودكفايي به گردش درآورد و ايدون باد. 

   
پس از موفقيت تحريم تنباكو توسط مرجع واالمقام وقت 
يعني آيت اهلل العظمي ميرزاحس��ن ش��يرازي معروف به 
ميرزاي  ش��يرازي و پا پس كشيدن اس��تعمار انگليس در 
اثر اين حركت ملي و مردمي، علما بيش از پيش بر اين امر 
واقف شدند كه تحريم كاالهاي خارجي، به تقويت توليد 
و س��رمايه داخلي منجر خواهد ش��د. اين حركت هم بعد 
سلبي داشت و هم بعد ايجابي. بعد سلبي آن تحريم كاالها 
و اجناس خارجي و نفي سلطه اقتصادي بيگانگان بود و بعد 
ايجابي آن تالش براي دستيابي به خودكفايي اقتصادي، 
ارتقاي كيفيت كاالهاي داخلي در جهت عدم وابس��تگي 
به محصوالت خارجي. بديهي اس��ت كه تحريم كاالهاي 
خارجي به مفهوم فقهي حرام دانس��تن آنها نيست، بلكه 
مقصود پرهيز از استفاده از اين محصوالت در صورت وجود 

معادل داخلي آن است. 
  »شركت اسالميه« در آغازين گام

 فضاي ايجاد ش��ده پس از نهضت تحري��م و رويكردهاي 
سلبي و ايجابي ناشي از آن، موجب شد تا در سال 1316 ه�. 
 ق، يعني حدود هفت  س��ال پس از قيام تنباكو، » شركت 
اسالميه« توسط حضرات آيات حاج شيخ محمدتقي نجفي 
اصفهاني و حاج آقانوراهلل نجفي اصفهاني در شهر اصفهان 
تأسيس شده تا جمع زيادي از طريق به كارگيري امكانات 
داخلي، براي توليد منسوجات ايراني بسيج شوند و ذوق و 
ابتكار ايراني در خلق محصوالتي كم نظير به كار افتد. مرحوم 
آيت اهلل آقا نجفي اصفهاني پس از نماز جماعت در مسجد 
جامع سلطاني )مسجد شاه(، با اس��تناد به آيات و روايات، 
از جمله آيات مربوط به اجتناب از دوس��تي و معاشرت با 
كافران، از مردم مي خواهد ك��ه از خريد كاالهاي خارجي 
خودداري و به توليد كاالهاي داخلي كمك كنند. روزنامه 
حبل المتين در ش��ماره 20 خود گزارشي بدين مضمون 
دارد: حاج شيخ محمدتقي آقا نجفي سخنراني مبسوطي 
درباره اجتناب از استفاده از كاالهاي خارجي ايراد و مردم 
را به ترك كاالهاي خارجي و خريد كاالهاي داخلي تشويق 
كرده اند. علماي اسالم هم در اين امر مقدس با كمك هاي 
مالي خود شركت و عموم مردم را به اين كار خير تشويق 
كرده اند. از خدا مي خواهيم اين گونه سرپرستان و دلسوزان 

ملت را در پناه خود محفوظ بدارد. 
  اهداف تأسيس شركت اقتصادي اسالميه

»شركت اقتصادي اسالميه اصفهان« با هدف مهم تقويت 
توليد داخلي در برابر نفوذ اقتصادي بيگانگان تأسيس شد. 
آيت اهلل آقا نجفي  اصفهاني در نامه هايي كه براي مطبوعات 
فرستاد، به اين نكته اش��اره كرد كه هدف از تأسيس اين 
شركت، دس��تيابي به خودكفايي اقتصادي و بي نيازي از 
بيگانگان است، زيرا نياز به كاالهاي خارجي موجب تسلط 
بيگانگان و كفار بر مس��لمانان ش��ده و اين امر خالف نص 
صريح قرآن است كه امر بر نفي سلطه كفار بر مسلمانان و 
پايمردي بر اصل عزت مس��لمين است. در آيه 141 سوره 
نساء آمده است: »َولَن يْجَعَل اهللُهّ لِلْكافِِريَن َعلَي الُْمْؤِمِنيَن 
َس��ِبياًل: خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطي نداده 

است«. 
آقا نجفي  اصفهاني در نامه اي به روزنامه حبل المتين اشاره 
مي كند كه: رج��اي واثق دارم كه با اهتم��ام علماي اعالم 
و توجه مس��لمانان، صنايع و كاالهاي كشورهاي اسالمي 
پيش��رفت خواهند كرد، كم��ا اينكه در اصفه��ان، لباس 
اغلب مس��لمانان از منسوجات اسالمي اس��ت. ان شاءاهلل 
اين منس��وجات آن قدر توليد خواهند شد كه براي عموم 
مسلمانان كافي خواهند بود. بر شما و مسلمانان الزم است 
هر قدر كه در ت��وان داريد، مس��لمانان را متوجه اين معنا 
بكنيد كه نيازي به منسوجات و كاالهاي خارجي نباشد. 
در پي اين اقدام، روزنامه ثريا، اين عالم ديني را آغازكننده 
ترقي و پيشرفت ايران مي داند و تأكيد دارد: رؤساي روحاني 
ملت و امراي دولت ايران، معني وطن و ترقي آن را فهميده 
و درصدد ارتق��ا به مدارج عالي برآمده ان��د. اگر نام مبارك 
آقانجفي  اصفهاني را سرآغاز ترقي و پيشرفت ايران بدانيم، 

سخني به گزاف نگفته ايم. 
اهداف و فضل هاي اساسنامه »شركت اقتصادي اسالميه 
اصفهان« نش��ان مي دهد كه اي��ن عالم دين��ي )آيت اهلل 
آقانجفي اصفهاني( چه ديد وسيعي داشته و تا چه حد به 
مشكالت جامعه زمان خود واقف بوده است. با نگاهي به اين 
اهداف، به عمق تفكر اين فرزانه زم��ان آگاه و به روز بودن 

افكار وي پي مي بريم:
*دسترسي به سود بيشتر به نسبت فعاليت هاي فردي از 
طريق راه اندازي شركت. *خروج از خواري و ذلت وابستگي 
به كاالهاي خارجي. *تقويت و تثبيت تجارت داخلي در 
برابر بازرگاني خارجي. *جلوگيري از خروج ثروت داخلي 
به خارج. *جلوگيري از مهاجرت نيروي كار به خارج براي 
مزدوري و كارگري نزد بيگانگان. *تأمين رفاه بيشتر براي 
مردم به عل��ت ارزان تر بودن منس��وجات و كاالهاي مورد 
نياز آنان كه در داخل توليد مي شوند. *ارائه الگوي توليد 
و تجارت براي دولت و ملت در آينده. * جلوگيري از رواج 

معامالت ربوي بيگانگان. 
بنابراين تكيه ب��ر توليد داخلي، ممانع��ت از خروج ثروت 
ملي و رهايي از ذلت ناش��ي از وابستگي به بيگانگان و حل 
مش��كالت مردم از مهم ترين اهداف تأسيس اين شركت 
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 با استقبال گسترده اي كه از محصوالت 
»شركت اقتصادي اسالميه اصفهان« 
صورت گرفت، به زودي حوزه فعاليت 
آن از اصفهان فراتر رفت و در شهرهاي 
ديگر نيز شلعبي داير شلد. حتي در 
شلهرهاي مهم دنيا، از جمله پاريس، 
لندن، مسلكو، بمبئي، كلكته، بغداد، 
بادكوبه، قاهلره و... هم شلعبه هايي 
راه اندازي شلد. بلا توسلعه فعاليت 
اقتصادي اين شركت، حوزه كاري آن 
از منسلوجات فراتر رفت و در بعضي 
از املور مهم اقتصلادي از قبيل حمل 
و نقل، سلاختن راه آهلن، راه اندازي 
كارخانه نخ ريسي )ريسمان تابي( و... 

هم فعاليت مي كرد


