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  249.................................سازي براي گسترش روحیۀ انفاق و نیکوکاري  فرهنگ-4/5

  250............................................................................. محرومیت در دوران طاغوت-6
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  267...................................................د وابسته و مصرف کننده کشور صد در ص-7/1
  268.................................................. ساخت سدهاي دارايِ اشکالت فنی فراوان-8/1
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  پیشگفتار

جهانی علیه انقالب اسالمی، که از همان روزهاي هاي پیچیدة استکبار     از توطئه 
نخستین پیروزي انقالب طراحی و اجرا شده است، ضربه زدن به اقتـصاد کـشور بـا           

 و در نهایـت ناکارآمـد نـشان دادن نظـام     ،اقتـصادي و اخـتالل در فعالیتهـاي    تحریم  
جمهوري اسالمی در حل مسائل معیشتی جامعه و ایجاد پیشرفت و رفـاه و عـدالت             

  .ر کشور استد
    عیان مرام اشتراکی  آتش زدن خرمنها توسط مد،    ت و   یعنی چریکهاي خلق اقلی

ــه ــه اعتــصاب و   اکثریــت، ممانعــت از کــار در کارخان هــا بــا تحریــک کــارگران ب
 آنهـا،  اس کشور و از کـار انـداختن    هاي حس  کاري، دزدي قطعات مهم دستگاه      کم

 اوایـل انقـالب   درز چـپ و راسـت     یل ا ئمریکا و اسـرا   بخشی از اقدامات مزدوران ا    
  .نتیجه ماند خنثی شد و بی) ره( با هوشیاري مردم و هدایتهاي امام خمینی ، کهبود

اري شــده و تجهیــزات مریکــا علیــه ایــران، نــدادن وســایل خریــد اتحریمهــاي 
شـود،   ی ندادن سـیم خـاردار کـه یـک وسـیلۀ ابتـدایی محـسوب مـی        هواپیماها، حت 

ح و مردمی ایران در مقابله بـا    ج کردن نیروهاي مسلّ   همدستی شرق و غرب براي فل     
از ایـران  گرفت، محروم کردن  دریغ قرار می ارتش بعث عراق که مورد حمایت بی  

ممانعت و کارشـکنی در تجـارت و صـنعت ایـران بـا      واوریهاي پیشرفته،  دانش و فنّ  
  .دیگر کشورها، قطعات تکمیلی پازل ضربه زدن به اقتصاد ایران بود

آنچه .  در این مختصر ممکن نیست،ها و قطعات این پازل   ه تمامی برنامه  اشاره ب 
 این است که جمهوري اسالمی ایران براساس نگـاه آسـمانی و مبتنـی     ،اهمیت دارد 
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د یـ ها فائق آ  توانست بر مشکالت و توطئه،هاي اقتصادي بر وحی به اقتصاد و عرصه 
ه را در بستر عـدالت اجتمـاعی   و برخالف انتظار دشمنان، راه پیشرفت و ترقی و رفا 

طوري که پیشرفتهاي مهم فنی، صنعتی، کشاورزي و علمـی ایـران،          ه   ب ؛هموار کند 
 ایران را نه تنها در منطقه که ۀتعجب بسیاري از کارشناسان خبره را برانگیخته و رتب       

  .در جهان ارتقا چشمگیر دهد
آن، این کار بـزرگ  هاي   و عرصهعامل مهمی که همراه با نگاه الهی به اقتصاد       

 امـام  را سامان داد، راهبریهـا و هـدایتهاي رهبـر فرزانـه و حکـیم انقـالب اسـالمی،               
  :بابود که ) همدظلّ(اي  خامنه
 سـاله در حـوزة   20انـداز   تنظیم و ابالغ سیاستهاي کـالن، راهبـردي و چـشم        -
  اقتصاد
 اصالح دیدگاهاي اقتصادي -
 ها گشودن گره -
 ترغیب مردم به فعالیت -
 هاي شرعی در مسائل اقتصادي توصیه به رعایت جنبهتأکید و  -
 تر در حوزة اقتصاد دعوت مسئوالن و نمایندگان به مسائل اصلی و مهم -
 افزاري طرح نهضت نرم -
 حمایت از مخترعان و نخبگان جوان و طرحهاي علمی و فنّاوري -
 پیوند دانشگاه با بازار و صنعت با هم -

تجارت و کشاورزي ایجـاد کـرده و   جهشی در تولید علم و فنّاوري، صنعت و         
  .جایگاه ایران را در اقتصاد منطقه و جهان روز به روز ارتقاء دادند

 همدوشـی پیـشرفت بـا    ت صحیح و عدالت محور مانند، ضـرورت        یاطرح نظر 
الت و اشـرافیگري      عدالت، پرهیز از مصرف    یعنـی اصـالح الگـوي    ،گرایی و تجمـ 

ادي، تأکید بر هـوش و اسـتعدادها و       مصرف، ضرورت مبارزة جدي با مفاسد اقتص      
ویـژه  ه  بـ ،توانمندیهاي ایرانی و نسل جـوان کـشور، لـزوم توجـه بـه معیـشت مـردم          

ــه زیرســاختها در کــشاورزي و  تــقــشرهاي مس ضعف و محــروم، ضــرورت توجــه ب
 در اقتـصاد  پیوستگی و پیوند دانشگاه و صنعت، تأکیـد بـر تعـادل         صنعت، تأکید بر    

گـري دولـت     و گرایش به کـم شـدن تـصدي     ، تعاونی دولتی با اقتصاد خصوصی و    
 فضاي کسب و کار و تولید و مصرف، صادرات و واردات کشور، اختراعات           ،...و
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 و ،د و شادابی و امید را در همـۀ اقـشار پدیـد آورد     او ابداعات را تحت تأثیر قرار د      
 ها ورغـم نـشیب  بـه   اقتصادي چشمگیري است که      امنیت و پیشرفت    ، آن ثبات  ۀنتیج
مریکـا و تـأثیر آن در کـشورهاي آسـیایی و     اداري   اقتصادي غرب و سرمایه  سقوط

  .استشده منطقه، در کشور حاکم 
 و ،تأکید بر اقتصاد اسالمی و انطباق قوانین و مقررات با احکام اقتصادي اسـالم  

جلوگیري از تفسیرها و تأویلهاي خالف اسالم که یا متأثر از نگاه برخـی بـه مبـانی      
لتها و نادانیهاست، غفداري غرب یا سوسیالیستی شرق و یا متأثر از        سرمایهاقتصادي  

بسیاري . از دیگر کارکردها و اثرگذاریهاي رهبري بر فضاي اقتصادي کشور است        
یا به سمت دولتی شدن و اقتصاد بسته  شخصیتها،  و احزاب ،ها از اقتصاددانان، گروه  

داري و بــاز   اقتــصاد ســرمایهیــا بــه ســويو کردنــد،  تمایــل داشــتند و حرکــت مــی
گرایش داشتند، اما رهبري با تکیه و تأکید بر اصـول نـاب اسـالمی، حرکـت               غرب

  .کردندصحیح اقتصادي نظام را بین دو قطب اقتصاد مسلّط بر جهان، تضمین 
م انقالب اسـالمی بـه عنـوان      و رهنمودهاي رهبر معظّ    هاآشنایی با مجموعۀ نظر   

تـرین مـسئول نظـام و هماهنـگ       و عالی،موازین اسالمی  ریک فقیه خبره و مسلّط ب     
 داراي برکات و تأثیرات مهمـی  ، اهداف انقالب اسالمی   کنندة قوا در جهت تحقق    

و ارگانهـا   واقاست که از یک سو، در موضعگیریها و عمل شخصی افراد و جمعی     
ر دهـد و از دیگـ   نسبت به تکالیفشان در حوزة اقتصاد کشور آثار خود را نـشان مـی        

سو، مالك و معیاري است براي سنجش و ارزیابی درستی یـا نادرسـتی اقـدامات،                
 میزان درستی راه هر فرد ؛ وموضعگیریها و عملکرد شخصی و گروهی و اجتماعی      

 نقطـه نظـرات   . در انطباق نظر و عمل او با ایـن رهنمودهاسـت  ،و جمعیت و ارگانی   
ت کـشور اسـت،   ئاملّت و اقتضاو مصالح و منافع     رهبري که برگرفته از اسالم ناب       

گیـري و مـستقیم بـودن حرکـت و مـشی       خط کـش و شـاقولی اسـت بـراي انـدازه           
 ، و چـه قـضایی   اجرایی چه   ،قانونگذاري ة چه در حوز   ،هاي مختلف کشور   دستگاه

  .هاي گوناگون آن سروکار دارند که با مسائل اقتصادي کشور و عرصه
  

   فرهنگی هنري قدروالیتۀمؤسس
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اهمیت و حساسیت، جهت و رویکرد، زیر ساختها و (

  )الزامات، شاخصها و آرمانها



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  :اشاره
مردم هر کشوري به اصول و اعتقاداتی پایبندند که این اصـول         

شان در  گیري و الزامات و شاخصها و آرمانهاي    و اعتقادات، جهت  
  .نماید ها از جمله اقتصاد را مشخص می تمامی عرصه

ت در جمهـوري اســالمی ایــران تعـالیم الهــی و اســالمی و ســنّ  
) الـسالم   علیـه (هاي معصومین     و آموزه ) وآله  علیه  اهللا  صلی(اهللا    رسول

گردنـد، لـذا    و دیدگاههاي والیت فقیه، اساس و مبنا محسوب مـی    
در جمهوري اسالمی باید جهت و رویکرد اقتصاد به سوي ارتقـاء          

ویـت رابطـۀ بـا خـدا و معنویـات و اهـداف        اخالق و معنویـت و تق     
بدون شک حرکت در چارچوبِ تفکـر و        . انقالب صورت پذیرد  

اصول اسالمی و در جهت تحکـیم آرمانهـا و ارزشـها و شـعارهاي       
هـاي اقتـصاد بـه     انقالب اسالمی، شرط موفقیـت در تمـامی عرصـه    

آید و گواه آن هم موفقیتهـا و دسـتاوردهاي عظـیم و پـر             شمار می 
  .خار نظام جمهوري اسالمی در عرصه اقتصاد استافت

ــر ســاختها و    ــصاد داراي زی ــر جهــت و رویکــرد، اقت عــالوه ب
باشد، از جمله زیر ساختها و الزامات      الزامات و شاخصهایی نیز می    

سـازي، وجـدان کـاري،        تـوان نیـروي انـسانی، فرهنـگ         اقتصاد می 
 را نـام    ...مشارکت زنان، اتحاد کلمـه، عـدالت محـوري، امنیـت و           

در . را بر شمرد  ...  تولید ثروت و    نیز از میانِ شاخصهاي توسعه   . برد
نظام اسالمی تمامی این زیرساختها و شاخصها باید در چهارچوبِ        
جهت و رویکرد اقتصاد و در مسیر دستیابی به آرمانهاي اقتـصادي           

  .باشند
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

اي را  تمامی این عوامل باید دست به دست هم دهنـد و جامعـه   
 آورنــد کــه هــم از اســتقالل اقتــصادي و رونــق مــالی و  وجــوده بــ

اقتصادي برخوردار باشد و هم انسانهاي مؤمن و خداشـناس در آن     
گاه ما  اگر چنین چیزي به طور کامل محقق شود آن      . زندگی کنند 

توانیم قدرت نظام اسالمی را در زمینۀ حل مشکالت اقتـصادي             می
ی اقتـصادي بـراي جهانیـان    الگویعنوان به همۀ دنیا نشان دهیم و به    

 و این الگو را بر سر دست بگیریم تـا ملتهـا ببیننـد کـه           عرضه کنیم 
توانــد  یــک ملــت در ســایۀ اســالم و بــا تعــالیم اســالم چگونــه مــی 

  .پیشرفت کند
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اقتصاد

   اهمیت و حساسیت و جایگاه اقتصاد-1
  ساز اقتدار سیاسی  اقتدار اقتصادي زمینه-1/1

ــع   « ــشور، توس ــک ک ــه در ی ــی ک ــاۀوقت ــاختهاي  س زندگی و زیرس
شود و وقتی که حرکت سـازندگی         اقتصادي، صحیح و مستحکم بنا می     

آیـد؛ کـشور از اعـتالي         به وجود می   - به معناي واقعی کلمه    -در کشور 
  )1(».شود سیاسی هم در داخل و خارج برخوردار می

   و برجستگی سیاسیعزّت اقتصاد در امنیت و فرهنگ و تأثیر -2/1
ت و فرهنـگ و       اقتـصادي د   ۀمسأل و برجـستگی حـرف   عـزّت ر امنیـ 

 اقتـصادي  ۀمـسأل . سیاسی در کشور و در حضور جهانی تأثیرگذار است      
  )2(».بسیار مهم است

   حفظ استقاللِ سیاسیۀ استحکامِ اقتصادي پشتوان-3/1
 اصـلی کـشور مـا اسـتقالل اسـت بـرادران و خـواهران          ۀلأامروز مس «
 را به بار آورد؛ ایـن جـرأت را بـه     انقالب براي ما استقالل سیاسی    ! عزیز

اما اگـر  .  سلطه در دنیا بایستدۀاین ملت داد که در مقابل نظام غیر عادالن      
اندام فرهنگی را در    این ملت بخواهد این استقالل سیاسی را، این عرض        

هـاي اقتـصادي خـود را     گـران عـالم حفـظ کنـد، بایـد پایـه             مقابل سلطه 
  )3(».الل در کشور استمحکم کند؛ این، ریشه دواندن استق

                                                        
 .8/6/1375 رئیس جمهور و هیأت وزیران، به مناسبت هفتۀ دولت، به تاریخ  بیانات در دیدار- 1
 .28/2/1380هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   بیانات در خطبه- 2
ــم انقـالب در دیـدار گــروه کثیـري از کـارگران و کارآفرینــان، بـه تــاریخ        - 3  بیانـات رهبـر معظّ
4/2/1387.  
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

   جهت و رویکرد اقتصاد-2
   حرکت اقتصادي همراه با اخالق و معنویت-1/2

 ۀبایـد روحیـ   و هـم  هم باید چرخهـاي اقتـصاد بـه حرکـت درآیـد،       «
  )1(». با خدا در ما تقویت شودۀمعنوي و اخالقی و رابط

   اقتصادۀ در نظر گرفتنِ اهداف انقالب در عرص-2/2
خواهـد    مـی يمجموعـۀ کنند کـه اگـر        تبلیغ می  نهگو  بیگانگان، این «

مشکالت مردم را حل کند و تولیـد را زیـاد و معـادن و صـنایع را فعـال           
ها را با همۀ ظرفیت به کار وا       ر کند و کارخانه   اي را پرب  زنماید و کشاور  

بدارد، پس البد ایـن کـار، بـه معنـاي فرامـوش  کـردن و یـا ضـعیف و                     
ایـن فکـر،    . یات و اهداف انقالب اسـت     رنگ نمودن آرمانها و معنو      کم

خواهد در ذهن مردم ما آن را القا کند و خیلـی   فکر دشمن است که می  
مشاهده کند بعضی از افـرادي کـه دوسـتند،          تأسف است که انسان      ۀمای

  !کنند لوحانه، همان حرف دشمن را تکرار می غافالنه و ساده
قابـل پیـشرفت   دنیا و آخرت، رفاه و آرمـان، بـا هـم و در کنـار هـم             

 و رفـاهی  مـادي  آرمانگرا به حـل مـشکالت    ۀتصور این که جامع   . است
رسـید، بـه معنـاي ایـن اسـت کـه بگـوییم ادیـان و مقدسـات و                 نخواهد  

خـالف  ایـن،  ! معنویات و آرمانها، به فکـر دنیـا و زنـدگی مـردم نیـستند       
  )2(». ادیان استۀصریح اسالم و هم

                                                        
زمندگان سپاه پاسداران و روحـانیون شـهرهاي خمـین،       سخنرانی در مراسم بیعت گروهی از ر       - 1

 .3/4/1368دامغان و گناباد، به تاریخ 
االسالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور و هیأت وزیران،    بیانات در دیدار با حجت    - 2

یخ االسالم والمسلمین حاج سیداحمد  خمینی، به مناسبت آغاز فعالیت کابینه، به تار به همراه حجت
8/6/1368. 
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  المی اس حرکت در چارچوب تفکر و اصول-3/2
کـشور در صـورتی      اقتصادي و آبادسازي     ۀهر اقدامی در راه توسع    «

با توفیق همراه خواهد بود که از تفکر و اصول اسالمی مایه بگیـرد و در     
در . جهت تحکیم آرمانها و ارزشها و شـعارهاي انقـالب اسـالمی باشـد           

این صورت است که حرکـت سـازندگی، حرکتـی حقیقـی و تـضمین               
 وابستگی و فـساد  ۀ سازندگی، در ورطتوهمور به شده خواهد بود و کش  

  )1(».مالی و سیاسی و اخالقی نخواهد غلتید
   اسالمیهویت تکیه بر اصول و -4/2

 دنیا ارتبـاط داریـم؛     ۀهم  با البته ما . ما هیچ احتیاجی به بیگانه نداریم     «
ــر روي ملتهــا و    ــاگون کــشور را ب مــا درهــاي اقتــصاد و تحرکــات گون

 و مبـادالت  کنـیم  هـا اسـتفاده مـی    ایم؛ ما از تجربه    بستهکشورهاي دیگر ن  
 اسـالمی ایـن ملـت    هویتداریم؛ اما بر اصول و ارزشها و مصالح ملی و  

. این نباید مورد تهدید قرار گیرد؛ این رمز قدرت ماسـت      . کنیم  تکیه می 
خواهد عناصر اقتدار را از درون ایـن کـشور بگیـرد؛ ملـت را       دشمن می 

ان و فهـم و آگـاهی را بگیـرد؛ مراکـز اساسـی نظـام       دفـاع کنـد؛ ایمـ       بی
اثر و خنثی نماید تا اگر یک وقـت خواسـت بـه     جمهوري اسالمی را بی  

بعکـس، مـا   . این ملت تعرض کند، این ملت نتوانـد از خـود دفـاع کنـد       
  )2(».باید بر ارزشها و مواضع و مصالح ملی خود پافشاري کنیم

                                                        
 .11/3/1375 پیام به مناسبت افتتاح دورة پنجم مجلس شوراي اسالمی، به تاریخ - 1
 بیانات در دیدار گروه کثیري از کارگران و معلمان به مناسبت روز کـارگر و هفتـۀ معلـم، بـه                - 2

 .11/2/1381تاریخ 
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  اقتصاديِ سالم و هدفمند زیر ساختها و الزامات فعالیتهاي -3
   نیروي انسانی-1/3

مـا اگـر نیـروي    . براي یک کشور، نیـروي انـسانی همـه چیـز اسـت       «
چنـد سـال قبـل از ایـن، روي          . انسانی نداشته باشیم، هیچ چیزي نـداریم      

بعضی از کشورهایی که سالها پیش از مـا انقـالب کردنـد و توفیقهـایی             
 اینهـا بـه دسـت     امثـال هـاي اقتـصادي و صـنعتی و فنـی و         هم در عرصـه   

دیدم اینها در اوایل انقالب، بیشترین تکیـه  . کردم  یی می   آوردند، مطالعه 
انـد؛ بـه طـوري کـه      ریزي را روي تربیت نیروي انسانی گذاشـته        و برنامه 

بعضی از این کشورها، همین اآلن نیروي انسانی کارآمد و مـاهر صـادر              
 چنــین نیــروي  کــشور خودشــان از وجــودکــه ایــنیعنــی نــه . کننــد مــی

نیاز گردیده است؛ نه، کشور آنهـا از جهـات    یی سرریز شده و بی     انسانی
 قبول این همه متخصص نیست و وضع اقتصادیـشان طـوري            ةدیگر آماد 

نیست که بتواند این همه متخصص را مـصرف کنـد؛ ایـن اسـت کـه بـه         
رغـم    که آنها را علـی همین نیروي انسانی است  . کنند  کشورها صادر می  

 که بحمـداهللا مـا از آن   -ن درآمدهاي کالنی مثل نفت و مانند آن      نداشت
  )1(». به سطوح خوب رسانده است-برخوردار هستیم

  سازي  فرهنگ-2/3
 اقتـصادي را بـه معنـاي صـحیح کلمــه در     ۀ توسـع اگـر مـا بخـواهیم   «

مـادامی کـه حتّـی    . احتیاج به تالش فرهنگی داریـم     جامعه راه بیندازیم،  
و وجدان کار و عشق بـه   کار  ی ما، آن فرهنگ     محقق و جستجوگر علم   

کـه مظهـر   -چنان کـه در یـک فرهنـگ سـالم مطـرح اسـت        کار را، آن 
                                                        

 .21/9/1368 بیانات در دیدار با اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی، به تاریخ - 1
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ته باشـد، وجـود ایـن محقـق،        نداشـ  -عالیش هم فرهنگ اسـالمی اسـت      
گیریم که ما محققان بزرگی تربیت کـردیم و مـثالً   . فایده خواهد بود  بی

 ایـن بـه یـک کـار     آزمایشگاههاي مهمی هـم در اختیارشـان گذاشـتیم؛     
  .شخصی تبدیل خواهد شد

بینیم، اعم از آن کسانی کـه در   این محققان بزرگی که ما در دنیا می   
هـا،   ن سـیناها، خـوارزمی    بـ  مثـل ا   -از میان خود ما برخاستند    قرنها پیش،   

 و چه آن کسانی که در قرون اخیر، از بـین اروپاییهـا   -ها و دیگران   خیام
 و تمندان بزرگ شیمی و طبیعی و فلکیـا  از قبیل همین دانش -برخاستند

بینیم که حقیقتـاً خودشـان    کنیم، می  وقتی به زندگی اینها نگاه می    -غیره
را در زندگی فراموش کردند و زندگی شخصی و راحتی و پـول و نفـع    

 دوم قــرار دادنــد؛ اقــالً محــور قــرار ۀبــراي خودشــان را اصــالً در درجــ
ــد، بع  ــد، اگــر نگــوییم فرامــوش کردن  را ضیــشان واقعــاً آن مــواردندادن

فراموش کردنـد و بـه نفـع تحقیـق و علـم و کـار و پیـشرفت، در فقـر و              
بعضی دیگر هم اقالً به تحقیق و علم و کـار      . کردند  مسکنت زندگی می  

و پیشرفت اهمیت دادند و زندگی شخصی را محور قرار ندادنـد؛ بلکـه               
  .آن را در حاشیه گذاشتند

یـه را در بـین محققـان کـشور و یـا در       توانیم ایـن روح     ما چگونه می  
 ۀمحیط کار اداري زنـده کنـیم؟ کـار اداري، ارتبـاط مـستقیم بـا توسـع                  

 ۀاگر شما طرحهاي اقتصادي را بـه دسـت یـک مجموعـ     . اقتصادي دارد 
دیوان ساالريِ غلط و معوج و عاري از وجدان کار و عـاري از سـواد و     

رد و ایـن طـرح را   آگاهی از کیفیت کار بدهید، آن را ضایع خواهد کـ         
توانیم آگاهی و وجـدان کـار را در           ما چگونه می  . به ثمر نخواهد رساند   

 که هیکـل حجـیم دیـوانی مـا را تـشکیل             - اداري خودمان  ۀاین مجموع 
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 تولیـد و سـاخت و     ۀتوانیم در زمین     تزریق بکنیم؟ یا چگونه می     -دهد  می
رتالش در        را  اسـالم ۀت، توصـی  اکارخانجـ ایجاد محیطهاي کارگاهی پـ 

 عمل بپوشـانیم و اتقـان و    ۀ، جام »اهللا من عمل شیئا فاتقنه      رحم«: که گفته 
سالمت کار و استحکام و سنگ تمام گذاشتن براي تولید را به کـارگر               

آید، بعد از یـک    تزریق کنیم، که وقتی اتومبیل ما از کارخانه بیرون می         
ی کـه تولیـد   لق نکند، یا فالن پیچش باز نشود؛ در حال ماه مثالً در آن لق    

طور نیست؟ یا چه کـار کنـیم کـه ایـن فـرد از           دیگر دنیا، این   ۀفالن نقط 
کار در نرود؛ در حالی که دیگران بـه کـار شـوق دارنـد و بیـشتر سـعی                

دی تـوانیم روح کـار،        کنند کار کنند؟ ما چگونـه مـی         می در کـار،   تجـ 
ــري کــار و ســالمت کــار را در طرحهــاي توســع     ۀوجــدان کــار، پیگی

 فرهنگ عمـومی جامعـه   که اینخودمان در نظر بگیریم؛ بدون    اقتصادي  
را باال ببریم و فرهنگ کار و وجدان کار و معلومات مربوط بـه کـار را               

  .بینید که به فرهنگ برگشت به آنها تزریق کنیم؟ پس، می
 اقتـصادي هـم     ۀاگر ما روي فرهنگ عمومی کـار نکنـیم، در توسـع           

ــد  ۀرا توســعت کــه مــا محــور ایــن، تــازه در صــورتی اســ. خــواهیم مان
 توسـعۀ  اسـالمی، محـور ایـن نیـست؛          ۀالبتـه در جامعـ    . اقتصادي بگیریم 

کنـیم،   به هر حال، از هر طـرف کـه حرکـت مـی          . اقتصادي وسیله است  
. شـود  رسیم و راهها واقعاً به فرهنگ ختم مـی       بینیم که به فرهنگ می      می

  )1(».براي فرهنگ باید کار کرد
   وجدان کاري-3/3

 اقتــصادي زیــاد شــده باشــد؛ اگــر ۀ کــشور، تولیــد در زمینــاگــر در«

                                                        
 .19/9/1369 بیانات در دیدار با اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی، به تاریخ - 1
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اجتماعی و اداري و اقتصادي، روانتر و آسانتر شده باشـد؛ اگـر   کارهاي  
 مـردم فراوانتـر و در دسـترس قـرار گرفتـه باشـد و        ةاجناس مورد استفاد  

 آن اسـت کـه   ۀ گرفتـه باشـد، ایـن نـشان    انجـام اگر کارهایی از این قبیل     
  )1.( ما به طور کامل بیدار شده استۀوجدان کاري در جامع

  ها و القائات دشمن اعتنایی به توطئه  بی-4/3
هر ملتی که زنده و بیدار و آگاه باشد و بخواهـد کـشور خـود را از      «

 کـه  جـا  آن بایـد تـا   ؛مشکالتی که بر آن تحمیل شده است، نجات دهـد   
و تواند، در میدان کار و تالش و سـازندگی، بـا قـدرت پـیش بـرود                    می

ــدهکار حــرف و گفــت دشــمنان و ایــن و آن نباشــد  فرقــی . گوشــش ب
سـازندگی  :  بخشهاي سازندگی در این جهت مهـم اسـت      ۀکند؛ هم   نمی

علمی و صنعتی، سازندگی اقتصادي، سـازندگی فرهنگـی و سـازندگی       
 ملتهاي در حال توسعه به این فکر بودنـد کـه بـر روي       ۀاگر هم . اخالقی

بـق نیـاز خـود، خودشـان همـت بـه خـرج               خود، بر ط   ةپاي خود، با اراد   
شان بخواهند و همه با هم به سمت مقاصـد بـزرگ             النودهند و از مسئو   

 -کنـد  طـور عمـل مـی     که بحمداهللا ملت ایران ایـن     -خود حرکت کنند    
المللـی بـاز    یقیناً میدان بـراي زورگوییهـا و اسـتکبارها و قلـدریهاي بـین        

  )2(».گونه است ملت ایران اینطور نیست؛ اما  متأسفانه دنیا این. شد نمی
   اتحاد کلمه-5/3

 کلمــه در میـدان اقتــصاد وارد شـود، پیــشرفت   اگـر ملتـی بــا اتحـاد   «
  )3(».کند می

                                                        
 .1/1/1374 پیام نوروزي به مناسبت حلول سال جدید، به تاریخ - 1
 .24/7/1376 بیانات در اجتماع باشکوه مردم کرج، به تاریخ - 2
در مـشهد مقـدس، بـه    ) الـسالم  علیه( بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا            - 3
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  عدالت محوري -6/3
 و تولیـدي کـشور و    فعالیتهاي گونـاگون اقتـصادي  ۀما در زمینۀ هم  «

ــم        ــعه محــوریم، ه ــم توس ــا ه ــه م ــیم ک ــد توجــه کن حواشــی آن، بای
بق برخی از سیاستهایی که امروز در دنیا رایـج اسـت          ما ط  .محور  عدالت

و طرفداران زیادي هم دارد، نیستیم که صرفاً به رشـد تولیـدات و رشـد         
ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن، فکر نکنیم؛ نه، این            

خواهیم عدالت را بـا   نوآوري نظام ما همین است که می     . منطق ما نیست  
نظـام مـا همـین اسـت کـه         نـوآوري   . ادي ما نیست  توسعه و با رشد اقتص    

خواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادي در کنار هـم و بـا هـم              می
مـا دیـدگاهی کـه تـصور کنـد          . داشته باشیم و اینها با هم متنافی نیـستند        

سـازند و یـا بایـد ایـن را انتخـاب کـرد یـا آن را، قبـول                    اینها با هم نمـی    
 موارد؛ هم در کـاهش حجـم دولـت، هـم      ۀر هم این نکته باید د   . نداریم

 بـه مـسائل اقتـصادي و هـم       کلّیسازي، هم در نگاه        خصوصی ۀدر مسأل 
در تقسیم منابع میان بخش خـصوصی و بخـش تعـاونی و بخـش دولتـی         

  )1(».رعایت شود
  هاي خارجی  جذب سرمایه-7/3

 باشد که اقتصاد کـشور از  کلّیهاي خارجی باید به ش  جذب سرمایه «
 و شـکوفاییهاي بـادکنکی را       ما بعضی از رشـدها    . د ببرد، نه زیان   آن سو 

نخست وزیر مالزي در تهـران  . در برخی از کشورهاي شرق آسیا دیدیم   
به من گفت که ما در مدت چند روز، از یک کـشور ثروتمنـد بـه یـک       

یعنـی سرنوشـت اقتـصاد    ! ایـن خـوب اسـت؟    ! کشور فقیر تبدیل شـدیم    
                                                                                                             

 .6/1/1379تاریخ 
 .4/6/1383 بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 1
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اقتصاد

باشـد کـه اگـر اراده کـرد، بتوانـد           کشور در دست یـک تـاجر فرنگـی          
اي، در ظـرف چنـد روز بـه           سرمایه کشوري را با میلیاردها دالر گردش     

گفـت،   او وقتی این مطلب را بـه مـن مـی        ! خاك سیاه بنشاند و فلج کند     
ــر از غــم و افــسردگی بــود چهــره مــا ایــن رشــدهاي بــادکنکی را . اش پ

نـسانی و طبیعـی و      هـاي ا    کشور بـه سـرمایه    . دانیم  پیشرفت اقتصادي نمی  
 ذاتی متّکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعـیِ اقتـصادي      هویت

المللـی پـول بـراي     است؛ اما نه آن گونه که بانک جهانی و صندوق بین          
ما نسخه بنویسند و ما هم طبق همان نـسخه، اقتـصاد خودمـان را تـدوین              

  مــا-طــور کــه گفــتم  همــان-مــا برنامــه و سیاســت داریــم و. کنــیم؛ نــه
هـا،    اگر کسی بگوید مـا جـز بـا تـسلیم در مقابـل ایـن برنامـه                 . توانیم  می
بینانه در مورد او ایـن        توانیم حرکت اقتصادي کنیم، قضاوت خوش       نمی

ــشناخته  اســت کــه بگــوییم کــشور و ملــت و ســرمایه  هــاي داخلــی را ن
  )1(».است

   نوآوري و شکوفایی-8/3
انـدام   یـن عـرض  اگر این ملـت بخواهـد ایـن اسـتقالل سیاسـی را، ا         «

هاي اقتصادي   عالم حفظ کند، باید پایه     گران  فرهنگی را در مقابل سلطه    
خود را محکم کند؛ این، ریشه دواندن استقالل در کشور اسـت؛ و ایـن      
وابسته است به تولید، به کار، به شکوفائی کار، به نوآوري در بخـشهاي        

 محـیط   از مرکز تحقیقـات و آزمایـشگاه گرفتـه، تـا تـوي            . مختلف کار 
کارگاهها، تا توي محیط مزرعه، در همه جا بایستی این نوآوري وجود             

آن وقـت اسـت کـه دشـمنان خونخـوار و هتـاك اسـتقالل               . داشته باشد 

                                                        
 .10/4/1380 بیانات در دیدار گروه کثیري از اصناف، به تاریخ - 1



  
 

 

46

اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

ملـت ایـران بــا ناکـامی دهانهـاي خودشــان را خواهنـد بـست و کنــاري       
  )1(».خواهند نشست

9/3-ت امنی  
 آرامـش و  ۀایهر هدفی را که این ملت بخواهد به آن برسـد، در سـ          «
ـ   . ت خواهد رسید  امنی ت بـود، تحـصیل هـم هـست، علـم هـم         وقتـی امنی

هـست، پیــشرفت هــم هــست، صــنعت هـم هــست، ثــروت هــم هــست،   
 ۀآسایش گوناگون هم هست، عبادت هم هست؛ دنیا و آخـرت در سـای     

ــ ــ  . ت وجــود داردامنی ــاامنی ایجــاد شــد، هم ــی ن ــا مخــدوش  ۀوقت  اینه
  )2(».شود می

   شاخصهاي اقتصاد-4
  مادي رفاه -1/4

 کـه  -گرایـی نیـست    مـصرف  ۀ، بـه معنـاي تـرویج روحیـ        ماديرفاه  «
 بـدین معنـی      بلکـه  -خود، یکی از سوغاتهاي شوم فرهنگ غرب اسـت        

است که کشور از نظر آبادي و عمـران، اسـتخراج معـادن و اسـتفاده از                
منابع طبیعی، تأمین سالمت و بهداشت جامعـه، رونـق اقتـصادي و رواج          

تجارت، با تکیه بر استعدادهاي ذاتی نیروهـاي انـسانی خـودي،           تولید و   
به حد قابل قبول برسد و علم و فرهنگ و تحقیق و تجربه همگانی شـود       

  )3(».افتادگی رخت بربندند هاي فقر و عقب و نشانه

                                                        
ــم انقـالب در دیـدار گــروه کثیـري از کـارگران و کارآفرینــان، بـ       - 1 ه تــاریخ  بیانـات رهبـر معظّ
4/2/1387. 
 .29/4/1388 بیانات در سالروز عید سعید مبعث، به تاریخ - 2
، بـه تـاریخ   )ره( پیام به ملت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینـی           - 3

23/4/1368. 
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اقتصاد

   خودباوري اقتصادي-2/4
در دوران تسلط استعمار، در عمق جان مردم این فکر را بـه وجـود               «

ایرانی باید علـم و تجربـه را، و حتـی تولیـد و مـصرف را از         آوردند که   
هـاي دیگـران را    نخواستند به ما یـاد بدهنـد کـه دانـسته         . اموزددیگران بی 

ما بایـد  . هوشمندانه یاد بگیریم و خودمان آنها را به کار بیندازیم   چگونه  
به ما فهماندند که    . هاي دیگران را بیاموزیم؛ این چیز خوبی است         دانسته

 کارهـاي مـا را متکفـل و متعهـد         ۀگران به دلیل دانـا بـودن، بایـد همـ          دی
تقریبـا در  ! و ما باید پـادویی آنهـا را بکنـیم    بدهند انجامبشوند؛ آنها باید  

 کـه تـا قبـل از انقـالب، دوران تـسلط سیاسـتهاي       -این صـد سـال اخیـر    
قبـل از آن هـم   . طور تفهـیم شـده بـود       به ملت ایران این    -استعماري بود 

نبود، لیکن آن استبداد و فساد حکومتها که بـر کـشور حـاکم بـود؛             این  
 کـه  -فکـر و حقیـر   یت و بیمسؤول در دوران قاجاریه، تسلط آن افراد بی 
کردند، تا بخواهند براي ترویج آن       عظمت این ملت را اصالً درك نمی      

 ۀبنـابراین، آنهـا هـم بـه نوبـ     .  این تفکر را بـه وجـود آورد      -کاري بکنند 
  .اد کردندخودشان فس

 بـه  - که امام بزرگوار ما بـود -بعد از انقالب، انقالب و معلم انقالب    
تـوانیم خودمـان کـار کنـیم؛ خودمـان          ما ملت تفهیم کردند کـه مـا مـی         

 ســازندگی و تولیــد و ةتـالش کنــیم؛ خودمـان بــسازیم؛ خودمــان قاعـد   
  )1(».گذاري کنیمیانن ب- که همان فرهنگ ماست-مصرف را

                                                        
ان  بیانات در دیدار با وزیر و جمعی از مسؤوالن و کارشناسان وزارت نفت و مهندسان و کارگر- 1

 .12/9/1370اطفاي چاههاي نفت کویت، به تاریخ 
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  ي رشد اقتصاد-3/4
 ۀ ایـن سـازندگی یـا نتیجـ    ۀخواهیم سازندگی کنیم کـه نتیجـ   ما نمی «

ن بیشتري برخـوردار شـوند   اي از تمکّ  رونق اقتصادي، این باشد که عده     
وجـه مـورد رضـاي الهـی و رضـاي       این، به هـیچ .  فقیرتر شوند  اي  و عده 

خـواهیم سـازندگی شـود و کـشور      مـا مـی  . اسالم و مورد قبول ما نیست   
 اقتـصادي رشـد      پیـدا کنـد و از لحـاظ        مـادي  پیشرفت   رونق اقتصادي و  

اجتماعی نزدیک شود و فقیر نداشته باشـیم؛ تـا         کند، تا بتواند به عدالت      
دیگر، طبقات محروم در جامعـه، احـساس محرومیـت نکننـد و محـروم        

 بـین فقیـر و   ۀ محـروم در کـشور نداشـته باشـیم و فاصـل          ۀنباشند؛ تا منطق  
  )1(».ین، هدف اصلی استا. روز کمتر شود غنی، روزبه

   شکوفایی اقتصادي-4/4
شکوفایی اقتصادي این است که به دولت امکان بدهد تـا فقـر را از      «

 نه فقر یک گـروه  ما بایستی. میان جامعه بردارد؛ این اقتصاد خوب است  
خاصی را، بلکه فقر عمومی را از بـین ببـریم، اقتـصاد، اقتـصاد اسـالمی                

  )2(».ا کنداست و همین بایستی تحقق پید
   رونق اقتصادي-5/4

 رونق اقتصادي در کشور باشد،      اگر. عدالت اجتماعی، اساس است   «
اما عدل اجتماعی نباشد، این رونق اقتصادي بـه درد فقـرا و مستـضعفان                
نخواهد خورد و محرومیت را برطرف نخواهد کرد؛ همچنان که امـروز       

                                                        
 .1/1/1372 هجري شمسی، به تاریخ 1372 پیام به مناسبت حلول سال - 1
 بیانات در جلسۀ پرسش و پاسخ با مدیران و مسؤول و سردبیران نشریات دانشجویی، بـه تـاریخ    - 2
4/12/1377. 
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ــسیاري از کــشورها شــما مالحظــه مــی  ــد  در ب ــد کــه تولی باالســت، کنی
ــه ــی    کارخان ــد م ــروت تولی ــد، ث ــشغول کارن ــزرگ م ــا  هــاي ب شــود؛ ام

 ۀمحرومیت در آن کشورها هـست؛ از جملـه همـین کـشورهاي پیـشرفت        
آنچـه کـه از ایـن کـشورها در تلویزیونهـا و از پـشت         . اروپایی و غربـی   

محـالت  . ش اسـت بدهنـد، جاهـاي خـو    دوربینها به من و شما نـشان مـی   
خ و گرسنگیها و محرومیتهـا و حـسرتها را کـه           فقیرنشین و زندگیهاي تل   

دهند؛ ساختمانها و خیابانهاي عـالی و باغهـاي بـزرگ و امثـال       نشان نمی 
اگر پیشرفت صنعتی و رونق اقتـصادي باشـد، امـا    ! دهند  اینها را نشان می   

شـود همـین وضـعیت و وضـعیت بعـضی از            عدالت اجتماعی نباشد، می   
در مـا  . خـواهیم  ا کـه ایـن را نمـی   مـ . کشورهایی که از آنها هـم بدترنـد     
ما رونـق اقتـصادي همـراه بـا     . خواهیم جامعه فقط رونق اقتصادي را نمی    

گوییم عدالت اجتماعی باشـد،   البته نمی. خواهیم عدالت اجتماعی را می 
یی کـه هـیچ رونـق اقتـصادي      جـا   آناما رونق اقتصادي نباشد؛ چـون در        

 و در عـین حـال   نیست، عـدالت اجتمـاعی عامـل چنـدان مهمـی نیـست        
اگر عـدل اجتمـاعی   . جامعه به رفاه و به برخورداري الزم نخواهد رسید       

شـود   نمـی . همراه با پیشرفت اقتصادي باشد، جامعه شـکوفا خواهـد شـد    
  )1(».که ما عدالت اجتماعی را رعایت نکنیم

   سازندگی-6/4
سـازندگی بـه معنـاي      .  به معناي از بین رفـتن فقـر نیـست          سازندگی«

تهاي جدید و رونق اقتصادي است؛ اما ممکن است فقـر هـم           ایجاد فرص 

                                                        
 جهـانی کـارگر و سـالگرد شـهادت اسـتاد       بیانات در دیدار کارگران و معلمان به مناسبت روز   - 1

 .14/2/1379مطهري، به تاریخ 
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البته اگر سـازندگی ادامـه پیـدا کنـد،          . اي از جامعه باقی بماند      در گوشه 
طـور نیـست کـه تـالش بـراي       بتدریج فقر را از بین خواهد برد؛ امـا ایـن   

. سازندگی، در همان مقدمات کـار، بـه معنـاي نـابود کـردن فقـر باشـد                  
ر پیدا کند؛ وقتی استمرار پیدا کـرد، بتـدریج فقـر        سازندگی باید استمرا  

  )1(».هم برطرف خواهد شد
   توسعه-7/4

 اساسـی، در بحثهـاي    ۀي هـستیم؟ ایـن نکتـ      توسـعۀ ما دنبال چه نوع     «
کـسانی دنبـال ایـن هـستند کـه          . اقتصادي و غیراقتـصادي جـاري اسـت       

: حرفی را پرتاب کنند و ذهن مردم را از مـسائل اصـلی دور نگـه دارنـد      
مدل توسـعه در جمهـوري اسـالمی،    . دل چینی، مدل ژاپنی، مدل فالن  م

به اقتضاي شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقـادات و ایمـان ایـن     
مردم، یک مدل کامالً بـومی و مخـتص بـه خـود ملـت ایـران اسـت؛ از             

المللـی   جا نباید تقلید کرد؛ نه از بانک جهـانی، نـه از صـندوق بـین                 هیچ
ن کشور چپ، نه از فالن کشور راست؛ هـر جـا اقتـضایی       پول، نه از فال   

 زفرق است بین استفاده کـردن از تجربیـات دیگـران، بـا پیـروي ا             . دارد
بینم گـاهی بعـضی       بنده می . مدلهاي تحمیلی و القایی و غالباً هم منسوخ       

هـاي اقتـصادي و فرهنگـی و غیـره پیـشنهاد         هـایی کـه در زمینـه        از شیوه 
طـوري گفتـه،     فالن متفکر فرنگی ایـن   -ته شده شود، از دیگران گرف     می

 مثل این که به آیات قرآن اسـتناد         -طوري گفته   فالن متفکر کجایی این   
هـا منـسوخ اسـت؛ سـی سـال پـیش، چهـل سـال            خیلی از شیوه  ! شود  می

انـد؛ ولـی     پیش، پنجاه سال پیش تجربه شده، بعد یک روش بهتر آورده          

                                                        
 .22/12/1379 بیانات در جلسۀ پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به تاریخ - 1
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ر آمــوزش و پــرورش، در خـواهیم از روش منــسوخ آنهـا د   مـا اآلن مــی 
ــصادي و در     ــاي اقت ــشگاهی، در کاره ــاي دان ــسائل علمــی، در کاره م

از . بنـدي اسـتفاده کنـیم؛ نـه، ایـن درسـت نیـست        ریـزي و بودجـه    برنامه
ها و دانشها بایـد اسـتفاده کـرد، امـا الگـو و شـیوه و مـدل را بایـد                 تجربه

  )1(».کامالً بومی و خودي انتخاب کرد
   تولید ثروت-8/4

وتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظـر اسـالم هـیچ اشـکالی         ثر«
وقت نگفتیم که اگر کسی فعالیت قانونی و مـشروع بکنـد         ما هیچ . ندارد

کـس ایـن را       هیچ. و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است         
شناســند و قــرآن را مــی  گویــد؛ افــرادي کــه دیــن را مــی نگفتــه و نمــی

  .شناسند
کـسی  . یکی، تولید ثروت اسـت .  با هم نباید مخلوط کرد    دو چیز را  

 تولیـد و  ةیکی، نحـو . فعالیت کند به شکل صحیحی و ثروت تولید کند   
 هـر   مطلـوبی اسـت؛ چـون    قـضیه، چیـز   اولبخـش   .  استفاده اسـت   ةنحو

شـود، بـه معنـاي ثروتمنـد شـدن مجمـوع          ثروتی که در جامعه تولید می     
ــن اســت کــه  بخــش دوم کــه بخــش حــساس ا . جامعــه اســت ســت، ای

چگــونگی تولیــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد؛ از راههــاي غیرقــانونی، بــا  
 از تقلبات و تخلفـات نباشـد، مـصرف او، مـصرف نـامطلوبی از          ةاستفاد

نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونی در رگهاي جامعـه جریـان پیـدا کنـد؛       
 قـصص،  ة سـور - شریفه را مالحظه کنیـد  ۀاین آی . صرف در فساد نباشد   

 کامــل و یــک ثروتمنــد ۀ قــارون یــک نمونــ-یــات مربــوط بــه قــارونآ

                                                        
 .27/3/1383 بیانات در دیدار نمایندگان هفتمین دورة مجلس شوراي اسالمی، به تاریخ - 1
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از قول قـوم قـارون،     . نامطلوب از نظر اسالم و قرآن و شرع و همه است          
قــرآن نقــل ) اســرائیل، یــا حــضرت موســی ین بنــیتــدینیــا بزرگــان و م(

 این حرفها از آدمهاي عـامی و معمـولی نیـست؛     -»قال له قومه  «کند؛    می
 خود قـرآن ایـن حرفهـا    که  اینبري است؛ عالوه بر     بنابراین حرفهاي معت  

و ابتـغ  «: گویند  که به او می-کند کند؛ یعنی بیان و اثبات می  میرا تقریر 
 بـه  ۀ؛ آنچه کـه خـدا بـه تـو داد، ایـن را وسـیل      »فیما اتاك اهللا دار األخره  

 العـون  نعـم «: در روایـات مـا هـم هـست      .  بده دست آوردنِ آخرت قرار   
  .؛ از این ثروت براي آباد کردن آخرتت استفاده کن»رهالدنیا علی األخ

؛ سـهم خـودت را هــم   »و ال تـنس نـصیبک مـن الـدنیا    «:  دومۀتوصـی 
خود تـو هـم سـهمی داري، نـصیبی داري؛ آن را هـم مـا          . فراموش نکن 

منـد نـشو از ایـن ثـروت؛ نـه،          گوییم که استفاده نکن؛ خودت بهـره        نمی
  .مند هم بشو؛ مانعی ندارد بهره

؛ خـدا بـه تـو ایـن ثـروت را            »و أحسن کما أحـسن اهللا إلیـک       «: سوم
اي بشو که بتوانی این ثروت را به دسـت مردمـی کـه         داده؛ تو هم وسیله   
  .یعنی سهمی از این را به مردم بده. نیازمندند، برسانی

آفـت ثـروت   . ؛ فساد ایجاد نکن  »غ الفساد فی األرض   بو ال ت  «: چهارم
بـه او  . متـرف نـشو   . یجـاد فـساد اسـت     که باید از آن جلـوگیري کـرد، ا        

گویند ثروت جمع نکن، یا از ایـن ثروتـی کـه داري، بـراي ازدیـاد          نمی
آن استفاده نکن، یـا آن را بـه کـار تولیـد و سـازندگی و تجـارت نـزن؛         

 خـوب بکـن، کـه       ةگویند سوءاستفاده نکن؛ از ایـن ثروتـت اسـتفاد           می
نصیب خـودت  . د کنیبهترین استفاده این است که آخرتت را با این آبا 

منطـق اسـالم ایـن    . را هم داشته باش؛ سـهم خـودت را هـم داشـته بـاش      
  .است
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اقتصاد

ایـد کـه    اید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیده شما در کتابها خوانده 
کـسی  . »ال وقف إلّا فـی ملـک  «: گفت. امیرالمؤمنین اوقاف زیادي دارد 
ــک نباشــد، کــه نمــی ــد وقــف کنــد کــه مال امــالك ایــن اوقــاف، . توان

امیرالمؤمنین این امالك را به ارث کـه نبـرده بـود، بـا         . امیرالمؤمنین بود 
در آن وضـعیت کـم آبـی، امیرالمـؤمنین          . کار خودش تولید کرده بـود     

کـرد،    کرد، آباد مـی     آورد، مزرعه درست می     زد، آب بیرون می     چاه می 
 پیداسـت . بعضی از اوقاف امیرالمؤمنین، قرنها مانـده      . کرد  بعد وقف می  

بـه هـر حـال، تولیـد ثـروت چیـز            . دار و مهمی بوده است      چیزهاي ریشه 
اگر چنانچه در این تولید ثروت، قصد صرف او براي کـار      . خوبی است 

خیر، براي پیشرفت کشور، براي کمک به محرومـان باشـد، حـسنه هـم             
  )1(».هست، ثواب هم دارد

   ایران عوامل مؤثر بر اقتصاد-5
. اقتـصادي، غالبـاً بـر یـک روال نیـست         البته اوضاع کشور از لحاظ      «

مسائل اقتصادي کشور به عوامل گوناگونی بـسته اسـت کـه بـسیاري از              
هـاي    ، وضـع عرصـه    وضع تورم جهانی  . آن عوامل، خارج از مرزهاست    

گونه مـسائل، روي   گوناگون جهانی، وضع پول در دنیا و بسیاري از این        
لی مثـل مـا کـه     اقتـصاد کـشور مـستق     . گـذارد   اقتصاد یک کشور اثر می    

خواهــد مــستقل زنــدگی بکنــد، غالبــاً بــا بعــضی از نوســانها همــراه   مــی
  )2(».است

                                                        
اندرکاران اجراي اصل   اسالمی در دیدار مسؤوالن اقتصادي و دست    بیانات رهبر معظّم انقالب    - 1

 .30/11/1385 قانون اساسی، به تاریخ 44
 سخنرانی در دیدار با اعضاي جامعۀ انجمنهاي اسالمی اصـناف و بـازار و مجـامع امـور صـنفی       - 2

 .13/4/1370سراسر کشور، به تاریخ 
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  آرمانهاي اقتصادي -6
   رونق مالی و رفاه اقتصادي-1/6

 و زنـدگی روزمـره   ماديحیات طیبه، یعنی یک ملت، هم از لحاظ    «
 سیاسـی و اسـتقالل اقتـصادي و    عـزّت و رفاه و امنیت و دانش و سواد و     

الی و اقتصادي برخوردار باشد و هم از جهت معنـوي، انـسانهاي       رونق م 
مؤمن و خداشناس و پرهیزکـار و برخـوردار از اخـالق واالي الهـی در              

  )1(».این حیات طیبه است. آن زندگی کنند
   الگو شدن در عرصه اقتصاد-2/6

 حــل مــشکالت ۀمـا بایــد بتــوانیم قـدرت نظــام اســالمی را در زمینـ   «
یا نشان دهیم؛ الگو را بر سـر دسـت بگیـریم تـا ملتهـا        دن ۀاقتصادي به هم  

 اسـالم و بـا تعـالیم اسـالم چگونـه        ۀبتوانند ببینند که یـک ملـت در سـای         
  )2(».تواند پیشرفت کند می

                                                        
 .22/7/1374 بیانات در اولین ورود به ساري، به تاریخ - 1
 .1/1/1390 بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال نو، به تاریخ - 2
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  :اشاره
داري و   دنیا دو نوع نظام اقتصادي وجود دارد؛ یکی سرمایه      در

قدر فاجعه و ذلت و فساد به بـار     سوسیالیستی که هر دو آن    دیگري  
اند که حتی تئوریسینها و سردمدارانِ آنها نیز قادر به کتمـان            آورده

  .شان نیستند و انکار آفات و آسیبهاي نظام
شکوفایی اقتصادي داري، رشد اقتصادي و    در نظامهاي سرمایه  

 مـادي گونه عدالتی، چـه   و ازدیاد و تولید ثروت اصل است و هیچ        
  .و چه معنوي، مطرح نیست

آوريِ ثروت، ازدیاد سرمایه، رونـق   داري، به جمع   نظام سرمایه 
ظاهريِ اقتصادي و به مجموع درآمد ملی و رشـد تولیـد ناخـالص             

گونه بـه دسـت   کند و برایش مهم نیست که ثروت چ         ملی نگاه می  
، افتـد و چنـد درصـد از مـردم        آید، بـه دسـت چـه کـسانی مـی            می

  !گردند مند می چگونه از آن بهره
علم به دور از اخالق، ثروت بـدون عـدالت، فنـاوري پیـشرفته        

هــاي نظامهــاي  همــراه بــا تخریــب طبیعــت و اســارت انــسان، پایــه 
  .دهند داريِ غربی را تشکیل می سرمایه

 بـا حـوادث و      ۀداري غـرب در مقابلـ       یهنکته مهم آن که سـرما     
اصالً خود این سیـستم     . بحرانهاي اقتصادي، توخالی و ناتوان است     

آیـد، از خـودش       آفرین است و وقتی بحـران بـه وجـود مـی             بحران
تواند دفاع کند، بحرانهاي اخیر اقتصادي در غـرب و ترکیـدنِ        نمی

وانی نظـام  داري، بیش از پیش نات  حبابهاي مالی در نظامهاي سرمایه    
  . نمودنداري در اداره و کنترل اقتصاد را عیا سرمایه
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در نظامهاي سوسیالیستی و کمونیستی نیز درماندگی و نـاتوانیِ   
  .گر شده است مدیریتی به گونه دیگري جلوه

ــدانِ    ــار و میــ ــار و ابتکــ ــت کــ ــستی فرصــ ــام سوسیالیــ نظــ
بـزار  گیرد و تولیـد و ثـروت و ا       گذاریهايِ مالیِ سالم را می      سرمایه

نماید و   سرمایه و تولید را در دولت متمرکز میةتولید و منابع عمد  
به این ترتیب حجم کار و گستره فعالیت دولـت را بـسیار گـسترده      

 ،نماید که این گـستردگی آفـات و ضـررهاي مربـوط بـه خـود        می
همچون سرکوب کردنِ استعدادها و خالقیتهاي فردي را بـه دنبـال    

  .خواهد داشت
ــدتر از ه ــن ب ــزي و مــذهب مــه آن کــه دی ــز در  گری ســتیزي نی

نظامهاي سوسیالیـستی و کمونیـستی در سـطحی عظـیم و گـسترده           
وجود داشته است که این امر وجه مشترك این نظامها با نظامهـاي            

  .گردد داري محسوب می سرمایه
کوتاه سخن آن که جهان از لحاظ دانش و فنـاوري و ابـزار و               

 بـا گذشـته   کلّـی بفتهاي اقتصادي،  سرعت و سهولت و از نظر پیشر      
 بـشر، همچنـان   ۀتفاوت کـرده اسـت ولـی دردهـاي مـزمن و کهنـ             

شـاید در   . همـان اسـت کـه بـود       است و گرفتاریهاي عمـده،      جپابر
وجـود  ه  انگیزي بـ    العاده و شگفت    ظاهر پیشرفتهاي اقتصاديِ خارق   

آمده باشد اما لیبرالیـسم غربـی و کمونیـسم و سوسیالیـسم و سـایر               
، همه امتحان خود را داده و ناتوانی خـود را در اداره       اديممکاتب  

تر از آن در بر طـرف کـردنِ نیازهـاي معنـوي ثابـت               اقتصاد و مهم  
 شـفابخش و  ۀامروز هم ماننـد گذشـته، اسـالم تنهـا نـسخ        . اند  کرده

  . نجات ملتها استۀیگانه فرشت
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اقتصاد در دنیايِ مادي

  داري  اقتصاد در جوامع سرمایه-1
  مادي در جوامع اقتصاد خداي -1/1

اي   االطاعـه    است؛ خـداي واجـب     مادياقتصاد، خداي امروز دنیاي     «
که همه باید در مقابل او زانو بزنند و هر کـاري بـراي بـه دسـت آوردن             

  )1(».ثروت بکنند
  داري غفلت از عدالت در نظامهاي سرمایه -1/2

ــصادي و شــکوفایی    در نظامهــاي ســرمایه « داري، اســاس، رشــد اقت
هر که بیشتر و بهتر تولید ثـروت   .  تولید ثروت است   اقتصادي و ازدیاد و   
 مسأله این نیست که تبعـیض یـا فاصـله پـیش        جا  آن. کند، او مقدم است   

فاصله در درآمدها و نداشتن رفاه جمـع کثیـري از مـردم، نگرانـی               . آید
داري، حتی تدابیري که ثـروت   در نظام سرمایه . داري نیست   نظام سرمایه 

. داري، تدابیر منفی و مـردودي اسـت         نظام سرمایه  را تقسیم کند، از نظر    
معنی نـدارد کـه مـا بگـوییم ثـروت جمـع             «: گوید  داري می   نظام سرمایه 

 کـه  ایـن . ایـن معنـی نـدارد   ! کنید تا آن را از شـما بگیـریم تقـسیم کنـیم     
  )2(»!شکوفایی نخواهد شد

   ازدیاد ثروت، به هر شکل-3/1
من چهـار سـال     . داري نیست   اسالمی، نظام سرمایه   نظام! عزیزان من «

 همـین موضـوع را بـه حـضاري کـه      - در روز تنفیـذ    -جـا   قبل، در همین  
داري، بـه جمـع ثـروت، بـه      نظـام سـرمایه  «: بودند، عرض کردم و گفـتم   

                                                        
  .6/12/1381 بیانات در دیدار جوانان استان سیستان و بلوچستان، به تاریخ - 1
، به تـاریخ  »هاشمی رفسنجانی« بیانات در مراسم تنفیذ حکم دورة دوم ریاست جمهوري آقاي        - 2

12/5/1372.  
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کنـد و بـرایش مهـم     رونق اقتصادي و به مجموع درآمـد ملـی نگـاه مـی           
آیـد و   آید، به دسـت کـی مـی       نیست که این ثروت چگونه به دست می       

بایـد درآمـد ملـی    » !کنند  د درصد از مردم، چگونه از آن استفاده می        چن
باال برود، ثروت زیاد شود، تالش اقتصادي مـورد حمایـت قـرار گیـرد؛       

. قـوانین هـم در ایـن جهـت اسـت     . دهنـد  که مورد حمایت هم قرار مـی     
  )1(».قدرت اجرایی هم در این جهت است

  ت علم دور از اخالق، ثروت بدون عدال-4/1
رب غـ توانستیم الگو بگیریم؛ چون   خواستیم و نمی     غرب هم نمی   از«

چیزهایی داشت، اما به قیمت نداشتن چیزهاي مهمتري، در غرب، علـم            
بود، اما اخالق نبود؛ ثروت بود، اما عدالت نبود؛ فنـاوري پیـشرفته بـود،          
اما همراه با تخریب طبیعـت و اسـارت انـسان؛ اسـم دمکراسـی و مـردم                  

سـاالري بـود، نـه مـردم سـاالري؛        مـا در حقیقـت سـرمایه      ساالري بود، ا  
کـنم، ادعـاي مـن     این مطلبی که عـرض مـی    . طور است   امروز هم همین  

کـنم؛ از قـول      مسلمانِ متعصب نقل نمی    ةمن از قول فالن نویسند    . نیست
  .کنم خود غربیها نقل می

امروز در کشورهاي غربی و در خود امریکا، آن چیـزي کـه بـه نـام           
بـاطن آن،  .  انتخابات وجود دارد، صـورت انتخابـات اسـت       دمکراسی و 

من مایل نیستم که از نویـسندگان و کتابهایـشان        . حاکمیت سرمایه است  
نویـسند   میکنند و   اسم بیاورم؛ اما خود نویسندگان امریکایی تشریح می       

ــات      ــس و انتخاب ــدگی مجل ــات نماین ــات شــهرداریها، انتخاب کــه انتخاب

                                                        
، »سید محمد خاتمی«االسالم والمسلمین  راسم تنفیذ حکم ریاست جمهوري حجت بیانات در م- 1
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اگـر کـسی نگـاه    . گیـرد   میانجام و کاري ریاست جمهوري، با چه ساز  
، آراء مـردم تقریبـاً هـیچ نقـشی نـدارد و           جا  آنکند، خواهد دید که در      

هـاي   داري و شـیوه  زند، پول و سـرمایه   و آخر را میاولآنچه که حرف    
ــردم         ــاد م ــر آح ــذاب از نظ ــب و ج ــا فری ــراه ب ــدرن و هم ــاتیِ م تبلیغ

 دمکراسـی مطلقـاً     اسـم دمکراسـی هـست، امـا بـاطن         ! نگر است   سطحی
ــود، امــا ایــن پیــشرفتهاي علمــی  . نیــست پیــشرفتهاي علمــی در غــرب ب
 کـه  ایـن غربیهـا بـه مجـرد    . اي براي استثمار ملتهاي دیگر شده بود       وسیله

یک قدرت علمـی پیـدا کردنـد، آن را بـه قـدرت سیاسـی و اقتـصادي                   
هرجـا کـشوري   . تبدیل نمودند و به طرف شرق و غرب دنیا راه افتادنـد          

دریــغ  ن بــود رویــش دســت بگذارنــد و آن را اســتثمار کننــد، بــیممکــ
  )1(»!هر جا نکردند، ممکنشان نشد. کردند

  داران حاکم بر سرنوشت جامعه منافع سرمایه -5/1
سـاالري شـناخته     آنچه که در دنیا به نـام دمکراسـی و مـردم    همۀدر  «
در دموکراسـیهاي غربـی، چـارچوب      . چـارچوب وجـود دارد    شود،    می

دارانِ حـاکم     است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سـرمایه         عبارت  
تنها در آن چـارچوب اسـت کـه رأي مـردم اعتبـار         . بر سرنوشت جامعه  

اگـر مـردم چیـزي را کـه بـر خـالف منـافع         . شود  کند و نافذ می     پیدا می 
 و بـر اثـر آن، قـدرت    -داران و صاحبان قدرت مالی و اقتـصادي        سرمایه
چ تـضمینی وجـود نـدارد کـه ایـن نظامهـا و          است بخواهند، هی   -سیاسی

یـک چـارچوب    . رژیمهاي دمکراتیـک، تـسلیم خواسـت مـردم شـوند          

                                                        
  .23/2/1379هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   بیانات در خطبه- 1
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  )1(». این خواستها و دمکراسیها حاکم استهمۀمحکم و ناشکننده بر 
   فقدان معنویت، حاکمیت پول-6/1

کنند کـه تـصور     و مشی میزنند اي در جامعه طوري حرف می     عده«
ات اسـت؛ هـر کـه    مادی ۀه بله، بزن و بکوب مسابق باشد کهگون  مردم این 

رده اسـت؛ هـر           پول بیشتري به دست آورد و استفاد       ة بیشتري کـرد، او بـ
مانـده و    عقـب کس استفادة کمتري کرد، کالهش پس معرکـه اسـت و     

این مربوط بـه قـانون جنگـل حیوانهـاي          . قضیه این نیست  ! بدبخت است 
ي کــه دعــوا بــر ســر پــول و دار بلــه؛ در نظامهــاي ســرمایه! مــدرن اســت

 امـا در  - چـون معنـویتی وجـود نـدارد     -طور اسـت    ات است، همین  مادی
ــسانی و ارزش   ۀجامعــ ــرو و کرامــت ان ــضیلت و شــرف و آب ــسانی، ف  ان

  )2(».زند  را میاولمعنوي حرف 
  !استبداد در پوششی از دموکراسی -7/1

م  بظاهر دمکرات که باطن استبدادي دارند؛ امـروز زمـا           حکومتهاي«
این حکومتها به دست کمپانیهاي اقتصادي اسـت؛ اینهـا طـراح سیاسـتها         

 مجلـس را اینهـا      ةیـی نیـستند، امـا در بـاطن نماینـد            بظـاهر کـاره   . هستند
رئـیس جمهـور    . آورنـد   جمهور را اینها روي کار مـی        فرستند؛ رئیس   می

اعوان و انصاري دارد، سفرایی دارد، وزرایی دارد، مـدیران گونـاگونی       
نـوع اعمـال   . نـد ا هاي مختلف دارد؛ در واقع این مجموعه حـاکم   در رده 

وقتـی رضـاخان    . کـنم   استبداد هم مثل سابق نیست که بگوید حکم مـی         
 -خواست اعمال استبداد کند، در تهران اعالمیه داد و در آن، چهـار              می

                                                        
 بیانات پـس از مراسـم تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـوري آقـاي سـیدمحمد خـاتمی، بـه تـاریخ                     - 1
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کـنم؛    گویـد حکـم مـی       امروز حاکم نمی  . آورد» کنم  حکم می «پنج بار   
اصـالً حکـم   . دهـد  وجه از دسـت نمـی       به هیچ  آن نزاکت دمکراتیک را   

یعنـی قـانونی کـه    . اسـت » کـنم  حکم می «کند؛ اما مسیر کار، همان        نمی
  .براي این کمپانی الزم است

شود؛ حرکتـی کـه بـراي حیـات پیـدا کـردن ایـن              حتماً تصویب می  
 بـه کـشوري   ۀگیرد؛ ولو در حد حمل  میانجامکمپانیها الزم است، حتماً   

بادسازي عراق و نفـت عـراق مگـر چـه کـسانی اسـتفاده       از آ. مثل عراق 
ساالر نیستند که کمپـانی   کنند؟ حکومتهاي امریکا یا انگلیس، دولت       می

کننـد؛ نـه،     آنهـا اسـتفاده مـی   و همه چیز مال آنها باشد و بگـوییم و نفت  
لط بــر ایــن کــشورهاست کــه از هــر چیــز دســتگاه مــالی اقتــصادي مــس

آنها هم بین خودشان رقابتهایی دارنـد، بـا      البته  . کند  جدیدي استفاده می  
هم دشمنی دارند، مسابقه دارند؛ اما آن دستگاه مالی اسـت کـه از نفـت         
خاورمیانه، از تسلط بـر خاورمیانـه، از چیـزي بـه نـام خاورمیانـۀ بـزرگ         

دولت و رئیس جمهور و وزیـر  . بردار نهایی اوست کند؛ بهره   استفاده می 
 کـه البتـه در بـسیاري از مـوارد اینهـا             -ینهاخارجه و وزیر دفاع و امثال ا      

 مدیران مالی و صنعتی اساسـی کـشور     ۀخودشان هم جزو همان مجموع    
کننـد و پـشتوانه هـستند؛         جلو و خط مقدمند؛ پشتیبانی می      ۀ جبه -هستند

کنند؛ مردم هم دارنـد حرکـت خودشـان           ام می دآنها هستند که دارند اق    
 در امریکا یا انگلیس به نـسبت  ممکن است شما بگویید مثالً  . کنند  را می 

این را نباید حـساب کـرد؛ بایـد    . جمعیت این کشورها فقیر وجود ندارد    
 هند چقدر فقیـر ایجـاد کـرده؛    ةنگاه کرد که دولت انگلیس در شبه قار       

 جـا  آنیا فالن دولتی که اسـتعمار آفریقـا یـا امریکـاي التـین را داشـته،          
ه اسـتعمار آفریقـا یـا امریکـاي     چقدر فقر ایجاد کرده؛ یا فالن دولتی کـ  
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 چقدر فقر و گرسنگی و محرومیت در دنیا ایجـاد       جا  آنالتین را داشته،    
البته در خود این کشورها هم فقر و فقیـر        . مالك، اینهاست . کرده است 

گـاهی  . آور اسـت   طبقاتی بسیار زیاد وجود دارد؛ اصالً شگفت     ۀو فاصل 
یی دیـده   بینانه  کوتهۀلوحان  دهربط سا   در آمارهاي ما متأسفانه چیزهاي بی     

 بیـشتر  جا نشود که مثالً شکاف اقتصادي کشور ما از امریکا یا از فآل       می
است؛ اینها حرفهاي ناشی از ندانستن و جهل بـه واقعیتهاسـت؛ اصـالً از               

داري،   اقتصادي در کـشورهاي سـرمایه  ةنخیر، در. واقعیتها اطالع ندارند  
عـالوه بـر ایـن،    . ي دنیا بیشتر استوحشتناك و فوق تصور و از همه جا   

 دنیـا  همـۀ آنها را نباید در خود آن کشورها مقایسه کـرد؛ بلکـه بایـد در       
ــ  ــدار و حرکــت اینهــا در  ۀمحاســبه کــرد؛ چــون دامن ــوذ و اقت  همــۀ نف

  )1(».دنیاست
  دارها تعیین کنندة سیاستها دارها و کمپانی  سرمایه-8/1

ــات د   « ــه انتخاب ــاي دموکراســی ک ــروز در دنی ــا ام  انجــامر آن جاه
کنند، آنچـه وجـود نـدارد،     گیرد و پرچم دموکراسی را اینها بلند می     می
. جـور اسـت    است؛ مسأله، صوري است؛ در واقع غالباً این       » العامه  رضی«

جـور اسـت، در کـشورهاي معـروف دموکراسـی          در کشور آمریکا این   
آینـد وارد میـدان       پـشت سـر ایـن کـسانی کـه مـی           . جـور اسـت     دنیا این 

کننـد، گروههـایی از جبهـۀ         شـوند و مبـارزة انتخابـاتی مـی          نتخابات می ا
دارهـا، متنفـذین مـالی،       دارها، کمپـانی    خاصه وجود دارند؛ یعنی سرمایه    

کننـد؛   باندهاي عظیم مالی؛ اینها هستند که دارند کارها را رو به راه مـی         
 با تبلیغات گمراه کننده و با روشـهاي گونـاگون، آراء مـردم را بـه ایـن              

                                                        
  .20/8/1383 بیانات در دیدار اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 1
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دارهاسـت؛    در واقـع، دعـوا بـین کمپـانی        . کشانند  سمت و آن سمت می    
در واقـع، حکومـت     . دعوا بین آراء مردم نیست؛ یک چیز تخیلی اسـت         

دموکراسی در آن جاها حکومت اقلیت است؛ حکومت خواصی اسـت     
که خواص بودن آنها، نخبه بودن آنها، به خـاطر امکانـات مـالی فـراوان       

  )1(».کنند دارند سیاستگذاري میآنهاست؛ اینها هستند که 
  سیستم اقتصادي غرب، ناتوان در مقابلۀ با حوادث و بحرانها -9/1

داري غـرب، چقـدر در         دنیا شاهدند که سیـستم سـرمایه       همۀامروز  «
خـود ایـن سیـستم     .  با حوادث و بحرانهـا توخـالی و نـاتوان اسـت            ۀمقابل

توانـد    خودش نمیآید، از آفرین است و وقتی بحران به وجود می   بحران
 افتخارشـان بـه ایـن    همـۀ این سیستمِ اقتصادي غرب است که   . دفاع کند 

انـد ایـن    و سعی داشـته . داري  سیستم اقتصادي بوده است؛ اقتصاد سرمایه     
فـرد     منحـصربه  ۀسیستم را به هـزار شـیوه و هـزار زبـان، بـه عنـوان نـسخ                 

  )2(».اقتصاد، به ملتها تحمیل کنند
   کمونیستی اقتصاد در کشورهاي-2
  وابستگی اقتصادي در کشورهاي کمونیستی -1/2

 .بیشتر کشورهاي انقالبی در قـرن معاصـر، متمایـل بـه شـرق بودنـد         «
مثالً وقتی کـه چـین   . کردند  اینها از دولتها و قدرتهاي شرقی استفاده می       

 کـه بـرادر بـزرگ    -انقالب کرد، تا ده سال بلکه بیشتر، کشور شـوروي   
 بـه چـین     -انقـالب سوسیالیـستی پیـشگام بـود       شـد و در       او محسوب می  

کرد و متخصص و کارشـناس بـه آن کـشور             کمک اقتصادي و فنی می    

                                                        
  .6/12/1388 بیانات در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، به تاریخ - 1
  .26/2/1388 بیانات در دیدار مردم مریوان، به تاریخ - 2
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  )1(».گونه بودند سایر کشورهاي کمونیستی هم همین. فرستاد می
   فقدان فرصت اقتصادي براي مردم-2/2

گیـرد؛ ابتکـار و میـدان را          نظام سوسیالیستی، فرصت را از مردم می      «
 سـرمایه و  ةتولید و ثـروت و ابـزار تولیـد و منـابع عمـد           و  گیرد؛ کار     می

این، غلط انـدر غلـط   . کند تولید را در دولت متمرکز، و به آن متعلّق می 
  )2(».است

  !به نام کارگر، به کام اشراف! حکومت مردمی -3/2
ــا شــعار    « ــد کــه ب ــستبدي بودن ــاي م ــست، رژیمه ــاي کمونی  رژیمه

 کـه   ایـن بـا   !  اشرافی هم بودنـد    حکومت مردمی سر کار آمده بودند؛ اما      
زدنـد، امـا عمـالً حکومتهـاي اشـرافی       دم از ضدیت بـا اشـرافیگري مـی      

 اسـتبداد بودنـد و حاکمیـت        ۀاز لحاظ اسـتبداد، در نهایـت درجـ        . بودند
مطلق دولت بر اقتصاد، بر فرهنگ، بر سیاست و بر فعالیتهـاي گونـاگون     

 ةقی، مردم هیچکار  در رژیمهاي شر  ! خورد  اجتماعی و غیره به چشم می     
بـودم و ایـن کـشورها را در اواخـر           بنده از نزدیـک رفتـه       . محض بودند 

حتی در رأس بعضی از کـشورهاي عقـب افتـاده و            . عمرشان دیده بودم  
فقیرشان هم یک رژیم به اصطالح و به قول خودشان کارگري سر کار             

رفتارهاي اشـرافیگري و همـان کارهـاي غلـط دربارهـاي       اما همان    بود؛
نـه انتخابـات در ایـن کـشورها بـود، نـه رأي            ! کردنـد   دیم را تکرار می   ق

گفتنـد و ادعـاي    مردمی در کار بود؛ اما به خودشان دمکراتیک هم مـی          
ــی  ــودن م ــد مردمــی ب ــدةمــردم هیچکــار! کردن از لحــاظ :  محــض بودن

                                                        
  .10/1/1369هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 1
، به تـاریخ  »هاشمی رفسنجانی« بیانات در مراسم تنفیذ حکم دورة دوم ریاست جمهوري آقاي        - 2

12/5/1372.  
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اقتصاد در دنیايِ مادي

 بـه دولـت؛ از لحــاظ کارهـاي فرهنگــی،    ۀاقتـصادي، صددرصـد وابــست  
لوم بود که چنـین رژیمهـایی محکـوم بـه         مع!  به دولت  ۀصددرصد وابست 

اق و جـذابی بـود، توانـستند    البته چون شعارهاشان، شعارهاي بـرّ    . فنا بود 
در اطراف دنیا جوانانی را به سمت خودشان جذب کنند و حکومتهایی            

دیدید آخرش هم بـه  . توانستند عمري بکنند تشکیل دهند؛ اما دیگر نمی   
  )1(». زایل شدندیکلّکجا رسیدند؛ بعد از چند ده سال ب

  

                                                        
  .23/2/1379هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   بیانات در خطبه- 1



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  

  
  گفتار سوم
آمریکااقتصاد   

  
عدالتی و تبعیض، تسلط شرکتها و  خأل معنویت، بی(

  )کمپانیهاي اقتصادي، سیطره صهیونیستها، بحران اقتصادي



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  :اشاره
انگیز و  شگفت زیاد و ترقّی   اقتصاد آمریکا در کنار پیشرفتهاي    

 آفـات و الزامـات و آثـار       ،رد علمـی و فنـاوري کـه دا        ةخیره کنند 
 که در ایـن گفتـار بـه    به بار آورده استآور و فاجعه باري نیز   شرم

  .پردازیم بررسی مهمترین آنها می
ین و بزرگترین مشکل و آفت اقتصاد آمریکا هماننـد سـایر          اول

لـذت نبـردن از پیـشرفتهاي     . ، خأل معنویت اسـت    مادياقتصادهاي  
 مـادي عنویت در اقتصاد صد در صـد   اقتصادي به خاطر دوري از م     

  .زند و معنویت ستیز آمریکا موج می
عدالتی و تبعیض اقتصادي و اجتماعی، معضل دیگر اقتصاد          بی

 ثروتمنـد و  ۀدر داخـل جامعـ    . آمریکاست کـه دامنـه وسـیعی دارد       
 امریکــا، اخــتالف مــاديپیــشرفته و برخــوردار از ترقــی و تکامــل 

 و برخـورداريِ اقتـصادي بـراي همـه      رفاه. طبقاتی بسیار زیاد است   
 خاصـی اسـت کـه    ةنیست؛ درآمد کالنِ آن کشور مخصوص عـد   

مافیاهـــاي قـــدرت و ســـرمایه را در اختیـــار دارنـــد و بقیـــه از آن 
 درصـد ثـروت آمریکـا در      90 بر اساس آمارها، حدود      .اند  بهره  بی

 10  درصـد مـردم تنهـا     90 درصد مردم اسـت و       10 تا   4دست بین   
  ! در اختیار دارنددرصد ثروت را

تسلط شرکتها و کمپانیهاي اقتـصادي و کارتلهـا و تراسـتها بـر             
ــا، مــصیبت    ــصاد و سیاســت آمریک ــرین آفــت اقتــصاد     اقت بــار ت

 مسائل جهانی بر اساس مصالح شـرکتهاي عمـده     همۀ. آمریکاست
ریـزي    ا فعالنـد، برنامـه    و سازمانهاي بزرگی کـه در کـشور آمریکـ         



  
 

 

72

اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  .گردد می
ــس ــت   ســیطره صهیونی ــصاد آمریکــا، رذال ــر سیاســت و اقت تها ب

. بــارترین آفـت اقتـصاد ایــاالت متحـده اســت    بـارترین و خـسارت  
المللـی وابـسته      دارهـاي صهیونیـست بـین       دولت آمریکا بـه سـرمایه     

ــرین شــبکه در امریکــا فعــال. اســت ــصادي و   ت هــاي سیاســی و اقت
ین گیریهاي عمده و تعی  تصمیم. اند  هاي صهیونیستی   فرهنگی، شبکه 

هـا و   استراتژيِ سیاسـی در آمریکـا بایـد در جهـت تـأمین خواسـته        
هـا قـرار داشـته باشـد و منـافع صهیونیـستها نیـز کـه          منافع این شبکه  

دست اندازي  : هایی استوار گردیده است     مشخص است بر چه پایه    
شـان بـا توسـل بـه      هاي ملتها و تجاوز بـه حقـوق   به ثروت و سرمایه  

   ...کشی، تروریسمِ کور و نسل
معــضالت و آفــاتی کــه بــر شــمردیم و ســایر عوامــل منفــی و  

 دسـت بـه دسـت    - نیـست جا اینشان در    که مجالِ تبیین  -نامطلوبی  
وجـود  ه هم داده و رکود و بحران اقتصاديِ عظیمی را در آمریکا ب   

ا آورده است که اکنون ملـت و دولـت آمریکـا در آن دسـت و پـ                 
ازبینی کامـل در سیـستم   زنند و راه عالجـی هـم ندارنـد، جـز بـ        می

  .اقتصادي و بازگشت به اقتصاد مبتنی بر معنویت و ارادة الهی
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د آمریکااقتصا

   خأل معنویت در اقتصاد آمریکا-1
   لذّت نبردن از پیشرفتهاي اقتصادي-1/1

از لحـاظ  !  ملـت امریکـا را در نظـر بگیریـد         ة مثل خانواد  اي  خانواده«
. نها خوب اسـت پیشرفت علمی آ . فعالیت اقتصادي، تولیداتشان باالست   

کننـد و    دنیـا جـنس صـادر مـی    همـۀ بـه  . کننـد  هایشان کـار مـی     کارخانه
توانــد از آن پیــشرفت  درآمــد کــشور خــوب اســت؛ امــا آن ملــت نمــی

چــرا؟ چـون در آن کـشور امنیــت   .  واقعـی بگیـرد  ةاقتـصادي یـک بهــر  
. داند باید چه کار کنـد  نیست، معنویت نیست و جوان در آن کشور نمی  

هـا از سـن دوازده، و      بزهکاري جوانان زیاد است؛ بچـه     لذا خودکشی و    
شـوند؛   ها متالشـی مـی   گیرند؛ خانواده سیزده سالگی آدمکشی را یاد می  

تواند   توانند روي وجود یکدیگر حساب کنند، زن نمی         زن و شوهر نمی   
تواند احساس کنـد کـه زن         شوهر هم نمی  احساس کند که شوهر دارد،      

  )1(».دارد خانواده وجود نجا آن! دارد
  فقدان خوشبختی -2/1

 آبادي وجود دارد؛ یعنی قـدر مطلـق پیـشرفتهاي           ماديدر نظامهاي   «
 هم تعادل و نگاه     مادي در مورد همان پیشرفتهاي       خوب است؛ اما   مادي

ــدارد ــه وجــود ن ــی شــما االن مــثالً مــی . عادالن بینیــد کــه در کــشور  یعن
 دنیاســت، لــیکن ین ثروتمنــداولــثروتمنــدي مثــل آمریکــا، ثروتمنــدش 

میـرد، از گرمـا       فقیرش هم گـاهی بـدترین فقیـر دنیاسـت؛ از سـرما مـی              
کنند    زندگی می  جا  آن متوسطی در    ۀطبق. میرد  میرد، از گرسنگی می     می

تواننـد    تـوان کـار نکننـد، نمـی    همـۀ وقـت، بـا     روز، تمـام    که اگـر شـبانه    
                                                        

  .22/7/1374 بیانات در اولین روز ورود به ساري، به تاریخ - 1
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

 این براي بشر خوشبختی نیست، ایـن بـراي یـک     . شکمشان را سیر کنند   
اش را نگاه کنـی، ده   بله، تولید ناخالص داخلی. جامعه خوشبختی نیست  

ــشد  یعنــی حتــی در . برابــر یــک کــشور دیگــر اســت؛ ایــن کــه دلیــل ن
گیـري نیـست؛ یعنـی همـه           هم عدالت نیست، همه    ماديبرخورداریهاي  

د بـه برخـورداري معنـوي؛ آرامـش روانـی        سـ برخوردار نیـستند؛ چـه بر     
تقـوا و پرهیزگـاري نیـست، پاکـدامنی و        نیست، توجه بـه خـدا نیـست،         

 طهارت نیست، گذشت و اغماض نیست، ترحم و دستگیري از بنـدگان     
  )1(».خدا نیست؛ و نیست و نیست و نیست

  عدالتی و تبعیض در اقتصاد آمریکا  بی-2
  طبقاتی شدید اختالف  -1/2

فته و برخـوردار از ترقـی و تکامـل     ر ثروتمند و پیش   ۀدر داخل جامع  «
 به سـیاهان، فقـرا   جا آن. مریکا، اختالف طبقاتی، بسیار زیاد است    ا مادي

انسانهاي بسیاري در آن مرکز علم و ثـروت و       . شود  و کارگران ظلم می   
انـسانهایی،  . خوابنـد   شب، کنار سگهاي ولگرد در خیابانهـا مـی    ؛وريافن

آمار قتل و آدمکـشی و جنایـت در   . کشند  انسانهاي دیگر را به ناحق می     
 از همه جاي دنیا بیشتر است؛ بـا ایـن کـه آنهـا علـم،                -به نسبت  -امریکا

  . دارندماديفناوري، ثروت و پیشرفتهاي 
. ، کمـال بـشر نیـست   مـادي بینـیم کـه پیـشرفتهاي     با این حساب، مـی    

کمـال بـشر ایـن اسـت کـه دل و فکـر او       . دیگري استکمال بشر، چیز  
  )2(».پاکیزه شود

                                                        
  .7/7/1387شور، به تاریخ  بیانات در دیدار دانشجویان سراسر ک- 1
الرضـا   موسـی  بـن  الحجـج، علـی    بیانات در اجتماع مردم مشهد مقدس و زائـران حـضرت ثـامن          - 2
  .15/1/1371در روز عید سعید فطر، به تاریخ ) السالم علیه(
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د آمریکااقتصا

  ! رفاه اقتصادي براي همه نیست-2/2
گفتـیم؛ ولـی امـروز خـود امریکاییهــا      مـا روزي ایـن حرفهـا را مـی    «
کــشند،  نویــسند، روشنفکرانـشان فریــاد مـی   ، مجالتــشان مـی گوینـد  مـی 

 امریکـایی  ۀگویند معنویت از جامعـ  درانند و می   سیاستمدارانشان یقه می  
بلـه؛  .  در آن دین و ایمان نیـست   که  اینچرا؟ به خاطر    . گرفته شده است  

ي تا حدودي هست؛ اما باز همان رفـاه اقتـصادي هـم بـراي               رفاه اقتصاد 
اي اسـت و بقیـه از     درآمد کالن آن کشور مخـصوص عـده       . همه نیست 

  .اي ندارند آن بهره
  )1(».ت دارد؛ اما معنویت نداردمادیاي است که  این، آن جامعه

   امریکابر تسلط شرکتها و کمپانیهاي اقتصادي -3
  گذاران و کارتلها یههاي سرما  خواستهحاکمیت -1/3

 جهانی بر اساس مصالح شـرکتهاي عمـده و سـازمانهاي        مسائل همۀ«
بزرگی که در کـشور امریکـا در مـسائل سیاسـی فعالنـد، حـل و فـصل                    

 مـسألۀ  دریاهـاي آزاد،     مـسألۀ  عـراق،    مسألۀفارس،     خلیج مسألۀ. شود  می
نهـا و   مسائل دنیا بر اساس مـصالح آ همۀ خاورمیانه و   مسألۀآسیاي میانه،   

خواهد حلّ و فصل شود؛ نه بر اساس مـصالح            این دیکتاتور می   ۀبه وسیل 
  .خود این ملتها

یک نفر زورگو، با اتکا به      ! ببینید این چه بالي بزرگی براي دنیاست      
 چه توان علمـی، چـه تـوان سیاسـی،           -قدرتهایی که در اختیارش هست    

کـه اینهـا هـم      چه توان مالی، چه توان پیشرفت فناوري و از ایـن قبیـل،              
 بـه فکـر ایـن اسـت     -متعلّق به آن رژیم نیست؛ بلکه متعلّق به انسانهاست   

                                                        
  .22/7/1374 بیانات در اولین روز ورود به ساري، به تاریخ - 1



  
 

 

76

اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

که منافع و مصالح و مقاصد خود را تأمین کند؛ ولو بـه ایـن قیمـت کـه               
  !ملتهاي دیگر به خاك سیاه بنشینند

 مـسأله از مـسائلی را کـه امریکـا در آن دخالـت دارد، جلـو               رشما ه 
ــه قــرار  دخالتهــاي : دهیــد، همــین را خواهیــد دیــدبکــشید و مــورد مداقّ

 خاورمیانـه،  مـسألۀ سیاسی در کشورها، دخالت در کودتاها، دخالت در       
ــت در قــضی ــت در  ۀدخال ــت در انحــصارات جهــانی، دخال  نفــت، دخال

 ایـن  همۀدر . کنند معامالت گوناگونی که شرکتهاي دیگر با کسانی می    
ها و بـزن بهادرهـاي    قضایا، حضور این رژیم مثل قلدرها و التهـا و داشـ           

خواهد تمام این مـسائل را   المللی، این قلدر می    در سطح بین  ! محلّه است 
 و مقاصـد گـروه      اي کـه منطبـق بـر خواسـتها          نظرانه  بر اساس منافع تنگ   

ــت ــی اسـ ــازمان    -خاصـ ــا، سـ ــستهاي امریکـ ــازمان صهیونیـ ــی سـ یعنـ
د، حلّ و فـصل کنـ   -گذاران بزرگ امریکا، کارتلها و امثال اینها      سرمایه

  )1(».این، بالي بسیار بزرگی است
  تسلط کارتلها و تراستها بر دنیا -2/3

محور سلطه در دنیا، امـروز دسـتگاههاي بـسیار خطرنـاك و بـسیار               «
 کارتلهـا و تراسـتها را در سرتاسـر دنیـا      ۀرحمـی هـستند کـه مجموعـ         بی

. دهند و بیشترین تسلط را هم اینهـا بـر دولـت امریکـا دارنـد                 تشکیل می 
 مـا وقتـی    کـه   ایـن دانـیم؛      ما امریکـا را یـک دولـت مـستکبر مـی            که  این
کنـد؛    خطـور مـی  گوییم استکبار جهانی، به ذهن همه دولت امریکـا         می

این بـه خـاطر آن اسـت کـه تـسلط دسـتگاههاي اسـتکباري سـودجوي            

                                                        
آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم به مناسـبت   دانش بیانات در دیدار با گروه کثیري از       - 1

  .13/8/1376اهللا سیزده آبان، به تاریخ  یوم
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د آمریکااقتصا

 همـۀ جا بیشتر اسـت و   طلب زرساالر عالم بر آن حکومت از همه       قدرت
اسی آن دولت در راه استثمار ملتهـا بـه   ابزارهاي علمی و تسلیحاتی و سی 

  )1(».رود کار می
   صهیونیستها بر سیاست و اقتصاد آمریکاة سیطر-4
   صهیونیستندارا دولت امریکا به سرمایهوابستگی  -1/4

المللـی وابـسته     دارهاي صهیونیـست بـین      دولت امریکا هم به سرمایه    «
ارهـا هـم   د  اگرچه ممکن است از لحاظ ملیـت، خـود آن سـرمایه            .است

جمهـور در   اگـر یـک رئـیس   . امریکایی باشند، اما دولـت وابـسته اسـت       
کند، یک قـدم کـج    دارها ایجاب نمی یی که منافع سرمایه  جا  آنامریکا،  
کننـد و    پـایش را از دایـره بیـرون مـی      - مثـل کنـدي و امثـال او        -بردارد

  )2(».آورند پدرش را درمی
 امریکـا در     فرهنگـی  هاي سیاسی و اقتـصادي و       ترین شبکه   فعال -2/4

  دست صهیونیستها
هـاي سیاسـی و اقتـصادي و فرهنگـی،           تـرین شـبکه     فعـال  در امریکا «

ــان ایــن  . انــد هــاي صهیونیــستی شــبکه ایــن خطــر وجــود دارد کــه جوان
هـاي صهیونیـستی را    کشورها علت این همه تسلط و فشار و نفوذ شـبکه          

 راه  .آورد  یجویا شوند و این خود مزاحمتی براي صهیونیستها فـراهم مـ           
جوان . جلوگیري از مزاحمت جوانان این است که آنها را سرگرم کنند        

 شـهوات جنـسی و   ۀدر طول هفته به فکر شب یکشنبه و فرونشاندن شـعل    
  )3(».عیاشی و لذتهاي دیگر است

                                                        
  .24/8/1379 بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراك، به تاریخ - 1
  .20/11/1368هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 2
  .6/12/1381به تاریخ  بیانات در دیدار با جوانان استان سیستان و بلوچستان، - 3
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   بحران اقتصادي در امریکا-5
  گیر  ملت امریکا در بحران اقتصادي همه-1/5

ــونی امری « ــارد دالر را در همــین رئــیس جمهــور کن کــا هزارهــا میلی
 ملـت امریکـا صـرف     ۀوضعیت اقتصادي بسیار بد رکود امریکا از کیـس        

سـازي را زنـده     بانکها را زنده نگه دارد، صنایع اسلحه       که  اینبراي  . کرد
از جیـب  . نگه دارد، صـنایع نفـت را زنـده نگـه دارد؛ یعنـی کمپانیهـا را         

 ۀکننـد، کیـس   ر مـی پـ ا را  کمپانیهـ ۀکننـد، کیـس    مردم صرف کمپانیها می   
امـروز  . کننـد  کنند؛ لذا به مردم خودشان هـم رحـم نمـی    بانکها را پر می   

زننـد، راه   گیر عمیق دست و پـا مـی   ملت امریکا در بحران اقتصاديِ همه   
  )1(».عالجی هم ندارند

                                                        
  .1/1/1390 بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال نو، به تاریخ - 1
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  هاي اقتصاديِ استکبار جهانی توطئه

  
  )اهداف پشت پرده، ابعاد(



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  :اشاره
 قدرتهاي  ۀاندازي و تجاوز دیکتاتوران     امروز مشکل دنیا، دست   

در نظـام سـلطه، مراکـز    . هـاي ملتهاسـت   بزرگ به حقوق و سرمایه 
کنند و انتظار دارند   دنیا به چشم طعمه نگاه می همۀ جهانی به    ۀسلط

همه چیز اعم از منابع مالی و بازارهـاي اقتـصاديِ دنیـا و ثروتهـاي                 
  .ها در اختیار آنها قرار بگیرديِ ملتدخدادا

توان گفت که توطئه گري در اقـصی نقـاط جهـان           بنابراین می 
با هدف غارت منابع و منافع ملتها از جملـه مهمتـرین اسـتراتژیهاي       

گریهــا ابعــاد و  ایــن توطئـه . رود عملکـرديِ اســتکبار بـه شــمار مـی   
  .اهدافی دارند

هـاي    توطئـه  اسـتکبار جهـانی در  ةدر مورد اهـداف پـشت پـرد     
تـوان گفـت کـه اهـدافی همچـون تحمیـل        مـی اقتصادي علیه ملتها   

هــاي اســتکباري، ایجــاد دنیــاي تــک قطبــی بــا محوریــت  خواســته
 منابع ثروت و امکانات در همه جاي دنیا، همۀامریکا، قبضه کردن 

ــته   ــأمین مقاصــد و خواس ــصادي و    ت ــزرگ اقت ــاي ب ــايِ کمپانیه ه
 حــساس و ۀو ســیطره بــر منطقــرگ امریکــا زســردمداران مــالیِ بــ

گـرانِ    توطئـه ةاستراتژیک خاورمیانه، مهمترین اهـداف پـشت پـرد      
  .آیند اقتصادي به شمار می

تحمیـل فرهنـگ   : هـا نیـز عبارتنـد از    برخی از ابعاد ایـن توطئـه    
مصرفی غلـط، اخاللگـري و خرابکـاري در اقتـصاد کـشورها، در             

 منفـی اقتـصادي   ۀازندست گرفتن مراکز اقتصادي و منابع مالی، مو    
  ...بین نظام سلطه و سایر کشورهاي جهان و
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   مفهوم استکبار-1
شود کـه بـا        قدرتی گفته می   ۀ استکبار به آن مجموع    در فرهنگ ما،  «

تکیه بر تواناییهاي سیاسی و نظامی و علمی و اقتصادي خـود و بـا الهـام               
نـی   یع-هـاي بـزرگ انـسانی    آمیز به نوع بشر، مجموعه      از نگرش تبعیض  

اي قلدرانه و تحقیرآمیـز، بـه سـود      را با سیطره-ملتها و دولتها و کشورها 
؛ در کـار آنهـا دخالـت و بـه ثـروت             گذارد  خود زیر فشار و استثمار می     

گویـد و بـه ملتهـا سـتم      کنـد؛ بـه دولتهـا زور مـی     انـدازي مـی   آنها دست 
  )1(».دارد تهاي آنان، اهانت روا میورزد و به فرهنگها و سنّ می

هاي اقتصادي استکبار جهانی علیه جمهـوري اسـالمی           توطئه -2
  ایران

   اسالمی انقالبة ناامید کردن مردم و خراب کردنِ چهر-1/2
ایـن بـراي   ! کننـد   خیلی بد اقتصادي می   یک ترسیم  اولدشمنان ما،   «

بـراي  . شـوند  ناامید کردم مردم و هر کـسی اسـت کـه صدایـشان را مـی         
شم ملتهاي دیگر است کـه انقـالب را        انقالب در چ   ةخراب کردن چهر  

خواهند به آنها بگوینـد       می. شمارند و به انقالب ارادت دارند       بزرگ می 
ایـن یـک کـار      . را حل کند  » مشکل اقتصادي «که این انقالب نتوانست     

  )2(».کنند که می
  ثروت، منابع و موقعیت ایران، علت چالش امریکا -2/2

طلبـی، در    زیـاده ةحـوز ما جـزو کـشورهایی هـستیم کـه نگـاه ایـن        «
 امریکـا در ایـن رویکـرد و      ةچون نگاه عمد  بخشی متوجه ما هم هست؛      

                                                        
  .18/9/1376 بیانات در مراسم گشایش هشتمین اجالس سران کشورهاي اسالمی، به تاریخ - 1
  .1/1/1377، به تاریخ )السالم علیه(الحجج، امام رضا   بیانات در صحن مطهر حضرت ثامن- 2
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دانیـد،   طـور کـه مـی    همـان . حرکت سیاسی، بیـشتر بـه خاورمیانـه اسـت      
خاورمیانه مرکز ثروت و مرکـز مهـم جغرافیـایی اسـت و اهمیـت دارد؛         

قـه  اي که کشورمان دارد، در ایـن منط  طبعاً ما هم با خصوصیات برجسته  
چرا ایران در این چالش، طرف توجه قـدرت متجـاوز و کـانون           . هستیم

 بـه ایـن دلیـل کـه     اوالگونه که گفتیم،  متجاوز، یعنی امریکاست؟ همان   
ــم      ــسیار مه ــابع ب ــد و برخــوردار از من ــزرگ، ثروتمن ــران کــشوري ب ای

 گـاز در سـطح دنیـا، متعلـق بـه کـشور             ةدومـین ذخیـر   . زیرزمینی اسـت  
 ارزشـمند نفـت و خیلـی از منـابع زیرزمینـی دیگـر                بسیار ةذخیر. ماست

کشوري است با جمعیت زیاد، موقعیت جغرافیایی       . متعلق به ایران است   
فارس و دریاي عمان؛ اینها همه امتیازات         حساس، مرز طوالنی در خلیج    

راه تقریباً منحصر غرب بـه آسـیاي میانـه و آن منطقـه     . یک کشور است 
قهراً با این دلیل طبیعی، کـشور مـا ایـران          . دگذر   می جا  ایناز دنیا هم از     

  )1(».گیرد مورد توجه و طرف چالش امریکا قرار می
  !کنند میسوء  تبلیغدر مورد اقتصاد ایران دشمنان  -3/2

 خـود را  ۀ بیشترین ضـرب که ایندشمنان ما در خارج از کشور، براي       «
کـار را  بزنند و زهر خود را کامالً به جسم این ملت خـالی کننـد، چنـد                

کننـد کـه وضـع ایرانیهـا از لحـاظ       ، تبلیـغ مـی  اول! دهنـد    می انجامبا هم   
حاال وضـع، هـیچ خرابـی هـم نـدارد، امـا وضـع          . خراب است اقتصادي  

کنند کـه اگـر کـسی ایـن ملـت را نبینـد،        ر می یاقتصادي را طوري تصو   
کنـد   خیـال مـی  ! کـشند  ان روي هم چاقو می نکند که مردم سر   خیال می 

                                                        
  .22/2/1382ت در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، به تاریخ  بیانا- 1
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  )1(»!طی است قحجا این
ایـران و  بـین   انعقـاد قراردادهـاي اقتـصادي     اخـتالل در امـر   -4/2

  دیگرکشورهاي 
 ظلمت و کفـر و طغیـان،        ۀ آن جبه  ۀرغم مجموع    علی که  پس از آن  «

از نخستین روزهاي تشکیل جمهوري     انقالب اسالمی به پیروزي رسید،      
ا بـر ضـد   هـا ر    ها و تهاجمها و توطئه     اسالمی، انواع دشمنیها و کارشکنی    

از کمک فعال به رژیم عـراق در  ! ایران و ملت انقالبی آن، به کار بست     
 اقتـصادي کامـل ایـران، تـا      ةجنگ هشت ساله، تا فعالیت براي محاصـر       

 دسـتگاههاي  همۀکمک به عناصر خائن و فراري، تا تبلیغات دایمی در         
ي، و سـعی  منطقـۀ بیـاري در اختالفـات    تبلیغی مربوط به خود، تـا آتـش   

ــراي ایجــاد اخــتالف میــان ایــران و همــسایگانش، تــا تالشــهاي  وافــر  ب
 مزدبگیران سازمان سیا، تا فعالیت شـدید     ۀبراندازي و تروریستی به وسیل    

براي جلوگیري از انعقاد قراردادهاي اقتصادي میان ایـران و کـشورهاي    
 همـۀ گوناگون جهان، تا دهها حرکـت موذیانـه و تهدیـدآمیز دیگـر در         

  )2(»!هاي ممکن زمینه همۀها و  جبهه
  آن مشکالت متعدد اقتصادي براي ایران و بزرگنمایی ایجاد -5/2

   کـه بتواننـد  جـا  آن تـا  اوالً  دشمن چه چیزهایی اسـت؟     ۀاجزاي نقش «
براي کشور درسـت   مشکالت اقتصادي    -زورشان برسد و تیغشان ببرد    -

  ازنـد کنند و بتراشند؛ تحریم اقتصادي کنند و بـه مجـازات شـرکتها بپرد          
اي را که فالن کشور در دنیا به         جلو خط لوله   -شنوید  همینهایی که می  -

                                                        
  .1/1/1377، به تاریخ )السالم علیه(رضا  الحجج، امام  بیانات در صحن مطهر حضرت ثامن- 1
 .12/1/1377الحرام، به تاریخ  اهللا  پیام به حجاج بیت- 2
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در باب صنایع غیر نفتی هـم   !  ایران سرطانزاست  ۀدروغ شایع کردند پست   
توانند، بازارهـا را اشـباع کننـد، بـا دولتهـا و بـا کمپانیهـا              هر طور که می   

. نـد بسازند و به طور خالصه، مشکالت اقتصادي براي کشور درست کن    
در کنار این، در تبلیغات خودشان، نسبت بـه مـسائل اقتـصادي کـشور،                

  )1(».بزرگنمایی هم بکنند
   غصبِ داراییهاي ایران در آمریکا و اروپا-6/2

حسابی را در اختیار امریکاییهـا گذاشـته بـود،            رژیم گذشته پول بی   «
 ضیبعـ .  از آنها هواپیما بگیرد، بالگرد بگیرد، سـالح بگیـرد        که  اینبراي  

وقتی انقالب شـد، آن وسـائل را   .  تهیه هم شده بودجا آناز این وسائل،   
 کـه  ایـن تـر   ندادند؛ آن پولها را که میلیاردها دالر بود، ندادند؛ و عجیـب  

این وسـائل را در یـک انبـاري جمـع کـرده بودنـد، نگـه داشـته بودنـد،            
ــد و از    ــراي خودشــان قائــل شــدند، خــود را طلبکــار کردن انبــارداري ب

مالی را از یک ملت غـصب  ! ب قرارداد الجزائر انبارداري برداشتند   حسا
اش را هــم   بعــد انبــارداري؛کننــد، پــیش خودشــان نگــه دارنــد، ندهنــد 

ایـن رفتـاري بـوده کـه از آن روز شـروع شـده، االن هـم ادامـه          ! بگیرند
سـت؛ هـم در آمریکاسـت، هـم در        جا  آن اموال ملـت ایـران       زهنو. دارد

ی است؛ که ما در طول سالها به اینها مراجعـه  یپابعضی از کشورهاي ارو   
کردیم که اموال ما را بدهید، اینها پولهایش دریافت شده؛ گفتند چـون             

دهـیم؛    دهنـد و نمـی      یهاست، آمریکاییها اجازه نمی   یزیر لیسانس آمریکا  
 موجـود  جـا  آنهنوز هم که هنـوز اسـت، مـال ملـت ایـران           . نگه داشتند 

                                                        
در صـحن  ) الـسالم  علیـه (ی الرضـا  موسـ  بـن   بیانات در دیدار مردم مشهد و زائران حضرت علی       - 1

  .1/1/1378حضرت امام خمینی، به تاریخ 
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  )1(».است
  صره اقتصادي تحریم و محا-7/2

یک کشور به این خوبی، با ایـن همـه منـابع، منـابع طبیعـی، بـا ایـن         «
 امکانات، زیر نگین یـک قـدرتی در دنیـا          همۀالجیشی، با     یت سوق عموق

 در واقـع  -یهـا بودنـد   یبوده؛ یک روز انگلیسها بودنـد، یـک روز امریکا         
ي ا  حاال امریکا یک گوشـه    . نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتوري سلطه     

 اینها مسلط بودند بر ایـن کـشور؛ انقـالب دسـت             -از این امپراتور است   
 ایـن  همـۀ . خواهد برگردد بـه ایـن کـشور     سلطه می.اینها را کوتاه کرده   

آن کـسانی کـه   . اي بهانه است  انرژي هستهۀلأمس. تالشها براي این است   
اي را حـل کـردیم، مـشکالت      انـرژي هـسته  ۀلأکنند اگر ما مس   خیال می 
کننـد،   اي را مطرح می  انرژي هستهۀلأمس. کنند اهد شد، خطا میحل خو 
ــشر را مطــرح مــی مــسألۀ ــاگون را مطــرح    حقــوق ب ــد، مــسائل گون کنن

خواهند یـک    فشار است، می   مسألۀ،  هلأمس. کنند، که اینها بهانه است      می
یکـی از  . خواهند انقـالب را زمـین بزننـد         ملت را به زانو در بیاورند؛ می      

گوینـد مـا طرفمـان ملـت      می. ین تحریم اقتصادي استکارهاي مهم هم 
تحـریم  . گویند؛ اصالً طـرف، ملـت ایـران اسـت           دروغ می ! ایران نیست 

براي این است که ملت ایران بـه سـتوه بیایـد، بگویـد آقـا مـا بـه خـاطر                  
 ۀگیـریم؛ رابطـ     دولت جمهوري اسالمی داریم زیر فشار تحریم قرار می        

البتـه  . هدف اصـالً ایـن اسـت   .  بشود ملت با نظام جمهوري اسالمی قطع     
 مـوارد دیگـر محاسباتـشان غلـط انـدر      همـۀ شناسند؛ مثل     ملت ما را نمی   

                                                        
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 1
1/1/1388.  
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از نظر نظام سلطه، گناه بـزرگ ملـت ایـران ایـن اسـت کـه                 . غلط است 
خواهنـد مجـازات کننـد بـه      مـی . خودش را از زیر بار سلطه آزاد کـرده        

آزاد ! ، اي ملـت خاطر این گناه، کـه چـرا خـودت را از زیـر بـار سـلطه            
اصـالً محاسباتـشان اشـتباه اسـت؛      . این ملت راه را پیـدا کـرده       . اي  کرده
خوب، اما فـشار  . کنند فهمند چه کار باید بکنند و چه کار دارند می     نمی
  )1(».آورند؛ فشار اقتصادي از راه تحریمها می

  تالش براي نابسامان کردن وضع اقتصاد مردم -8/2
 وضعِ اقتـصاد مـردم را       که  اینرآید، براي   هر کاري که از دستشان ب     «

 تیرهاي زهـرآگین را بـا هـم پرتـاب          همۀ! دهند   می انجامنابسامان کنند،   
کنـد، یـا    بینیـد اثـر نمـی     اگر می!کنند ها را با هم می  توطئههمۀکنند؛    می

  ».کند، به خاطر عظمت این ملت و عظمت انقالب است کم اثر می
  جهانی علیه ملتهاي جهانهاي اقتصادي استکبار   توطئه-3
  هاي استکباري تحمیل خواسته -1/3

امروز کشورهایی که از لحاظ اقتـصادي پیـشرفته هـستند و قـدرتی          «
دارند و متأسفانه استعمار و استکبار دنیا را هم در اختیـار دارنـد و دنبـال          

کنند اگر بخواهند با کشوري کاالیی را مبادلـه کننـد و داد و سـتد و        می
اقتـصاد  . کنند ته باشند، مواردي را به آن کشور تحمیل می        همکاري داش 

مستقل یک کـشور، یعنـی آن چیـزي کـه کـشور الزم دارد، در داخـل           
  )2(».کشور قابل تأمین باشد

                                                        
 .16/6/1389 بیانات در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، به تاریخ - 1
، به تاریخ »روز معلم«و » روز کارگر«یدار کارگران و فرهنگیان کشور، به مناسبت  بیانات در د   - 2

15/2/1372.  
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   ایجاد دنیاي یک قطبی-2/3
 جهانی وجـود دارد    ۀ مسلم است، این است که یک نظام سلط        آنچه«

ته دیگرانـی بودنـد،    در گذشـ  . که امروز در رأس آن، رژیم امریکاسـت       
امـروز امریکـا منـافع      . ممکن است در آینده هم قدرتهاي دیگري باشند       

 در مقاالتــشان - پنهــانی هـم نیــست -خـودش را در دنیــا تعریـف کــرده  
. انـد  اند؛ در تحلیلهاي سیاسیشان، منافع خودشان را تعریـف کـرده          نوشته

س منـافع آنهــا عبـارت اســت از ایجـاد دنیــاي یـک قطبــی؛ یعنــی در رأ    
 کشورهاي عالم، دولتی بـه نـام دولـت امریکاسـت و در بدنـه،              ۀمجموع

انواع و اقسام دولتها هـستند؛ بعـضی داراي قـدرت علمـی و پیـشرفتهاي          
انـد؛ بایــد بـا آنهـا بــه نحـوي ســاخت و در      علمـی و داراي تـوان نظــامی  

 ایـن تحلیـل   - با آنها، منـافع آنهـا را بـر منـافع خـود تـرجیح داد       ۀمعارض
 دولتهـایی هـم هـستند کـه از اقتـدار نظـامی یـا اقتـدار                  -ستامریکایی ا 

: اقتــصادي برخــوردار نیــستند؛ اســمهایی بــراي آنهــا گذاشــته مــی شــود
.  جهان سـوم - در اصطالح قبلی -کشورهاي در حال توسعه، کشورهاي    

 اقتـدار امریکـا اسـتفاده    ۀتوان بـراي توسـع      فرصتهاي اینها که می    همۀاز  
 نفـت آنهـا،    -ر به انرژي آنهـا احتیـاج داریـم        اگ. کرد، باید استفاده کرد   

.  باید راه را به سمت نفت و گاز آنها به هـر کیفیتـی بـاز کـرد     -گاز آنها 
اگر به بازار مصرف آنها احتیاج داریم، به هر کیفیتی که ممکـن اسـت،        

اگـر بـه حـضور    . باید این راه را به سـوي بـازار مـصرف آنهـا بـاز کـرد               
اگـر  . ا نیاز است، بایـد ایـن راه را گـشود   سیاسی و اقتصادي در میان آنه 

دولتهاي مزاحمی در آن کشورها بر سر کارند، باید آن دولتهـا را کنـار           
هــاي مزاحمــی در آن کــشورها وجــود دارد، بایــد آن   اگــر اندیــشه. زد

ــشه ــی جامعــه زدود  اندی ی در آن اگــر شخــصیتهای. هــا را از فــضاي ذهن
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اگـر نیروهـایی در   . اید خریدشود آنها را خرید، ب کشورها هستند که می  
شـود از آنهـا بـه عنـوان نیـروي فـشار علیـه         آن کشورها هـستند کـه مـی     

دولتهایی که با این سیاست مخالفند، استفاده کرد، باید خرج کـرد و بـه       
امـروز امریکـا ایـن سیاسـت را     . این سیاسـت اسـتکباري اسـت     . کار برد 

رب دنیـا  یک روز انگلـیس داشـت؛ آن روزي کـه در شـرق و غـ              . دارد
 هنـد،   ةحاکمیت پادشاهی انگلیس تثبیت شده بود؛ در آسیا، در شبه قار          

 تـزاري  ۀدر استرالیا، در کانادا و در جاهاي دیگر، قبل از آن هـم روسـی          
 محدودي که روي آن نفـوذ و فـشار داشـت، ایـن            ۀنسبت به همان منطق   

تـر   فتهالبته امروز ابزارها مدرنتر و وسایل پیشر     . کرد  سیاست را اعمال می   
  )1(».شده است

   منابع ثروت و امکاناتهمۀ قبضه کردن -3/3
کــه امـروز دسـتگاههاي اســتکباري جهـانی از طــرق    شـکی نیـست   «

 منابع ثروت و امکانات در همـه جـاي        همۀمختلف در فکر قبضه کردن      
دنیا هستند و اگر الزم باشد یک وقت تبلیغ خالفی بـه صـورت وسوسـه     

  )2(».کنند فی ندارند و این کار را میدر دلهاي کسانی بیفکنند، حر
  هاي کمپانیهاي بزرگ اقتصادي  تأمین مقاصد و خواسته-4/3

 تـا امـروز در   1945به من آماري دادند کـه دولـت امریکـا از سـال              «
 نقش ایفـا کـرده   -که تابع امریکا نبودند    -سرنگونی چهل دولت مستقل   

دخالتهـا بـدون   ایـن  ! و در بیست و چند مورد دخالت نظامی داشته است     
البتـه در   . استثناء با کشتار عمومی و با فجایع بـزرگ همـراه بـوده اسـت              

                                                        
  .5/5/1379 بیانات در دیدار گروه کثیري از جوانان استان اردبیل، به تاریخ - 1
 بیانات پس از مراسـم تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـوري آقـاي سـید محمـد خـاتمی، بـه تـاریخ             - 2

11/5/1380.  
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. مواردي موفق شده و در مواردي هم ناکام مانـده و موفـق نـشده اسـت                 
آنچه که در ذهن خود ماست و از یاد ماها دور نیست، مثالهـاي روشـنی     

 آقاي است؛ از جمله بمباران اتمی ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، که       
رئـیس جمهـور اشـاره کردنــد؛ مثـال ویتنـام، آن جنگهـاي خــونین، آن       
فجایع فراموش نشدنی که باالخره هم با ناکامی امریکا تمـام شـد؛ مثـال          

 کـه مـأمور امریکـایی بـه       - مرداد 28شیلی، مثال خود ایران در کودتاي       
ریزي و اقدام شـد؛ و بعـد هـم خودشـان ایـن       و مشغول برنامه تهران آمد   
 را اعالم کردند و اسنادش نیز منتـشر شـد کـه االن در دسـترس             موضوع

ــین در جاهــاي متعــدد دیگــر -همــه اســت  اینهــا، همــۀعامــل .  و همچن
کمپانیهاي بزرگ اقتصادي، سردمداران مـالی بـزرگ امریکـا، احـزاب          
اقتدارطلب، دستجات پرنفوذ صهیونیستی، شخصیتهاي معیوب از لحاظ        

  )1(».باشند  می-ا هستند که در رأس کاره-فکري و اخالقی
  اي از دنیا  منافع خود در هر نقطهتأمینپی  -5/3

 ةشکّی نیست که امروز در بخش قدرتمنـدي از جهـان یـک انگیـز         «
 امکانـات جهـانی و روي   همـۀ قوي وجود دارد که متوجه فتح و تسخیر      

 انحـصار  .وجود ابرقدرتها همیشه به همـین معنـا بـوده اسـت      . زمین است 
یک ابرقدرت، به طور طبیعـی ایـن گـرایش را شـدیدتر و         ابرقدرتی در   

اقتصاد کشورها و اقتصاد جهان کـه بـه دنبـال افـزایش ثـروت و کـسب              
کنـد و دنبـال    ثروت هستند، کارشان به طور طبیعـی ایـن را ایجـاب مـی        
شود و چیـزي      آن، حالت تسخیرطلبی وجود دارد و امروز اظهار هم می         

گر در دنیا درصدد هـستند   تهاي سلطه قدرکه این. نیست که مکتوم بماند 

                                                        
  .27/12/1380ت در دیدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی، به تاریخ  بیانا- 1
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اي از دنیا تـأمین کننـد، چیـزي نیـست کـه           که منافع خود را در هر نقطه      
منافعی که بناست تـأمین  . کسی امروز آن را کتمان کند و پوشیده بدارد  

خواهم فقـط امریکـا را         البته نمی  -شود و مربوط به فالن ابرقدرت است      
اي هـستند کـه    رینشان است؛ مجموعـه   ت  بگویم؛ امریکا برترین و پر توقّع     

ــا منــافع  -امریکــا در أس آنهــا قــرار گرفتــه اســت   منــافعی نیــست کــه ب
کشورها و ملتها و صاحبان سرزمینها تـضاد نداشـته باشـد؛ چنـین قیـدي                

این منافع اگر با منـافع فـالن   . گویند منافع ما اند؛ می   براي آن ذکر نکرده   
گوینـد   اد بـود چـه؟ آنهـا نمـی    ملت یا فالن کشور یا فالن منطقه در تـض   

. پوشـیم؛ نـه   اگر در تضاد بود، ما در این صورت از منافع خود چشم می         
  )1(».خواهند منافع، منافع است؛ آن را می

   مطامع و اغراض اقتصادي و سیاسی-6/3
 دنیا بـه چـشم طمـع نگـاه     همۀ جهانی به ۀدر نظام سلطه، مراکز سلط «
منابع مالی دنیـا، منـابع   : نها قرار بگیردکنند؛ همه چیز باید در اختیار آ     می

اش ایـن     ثروت دنیا، بازارها و قدرت کـار دنیـا؛ نظـام سـلطه اصـالً پایـه                
یی از دولتها و قدرتهایند؛ اما پشت سـر   نظام سلطه در واقع زنجیره  . است

 ةاین دولتها، کمپانیها، مراکز اقتصادي و مراکز مالی هستند؛ تعیین کنند           
فرض بفرمایید آن کمپانیهـایی کـه   . نهایت آنها هستندسیاستها امروز در    

رو و تـابع آنهاینـد، اگـر بخواهنـد در              کنونی امریکا دنباله   ۀهیأت حاکم 
خاورمیانه دست و پایی باز کنند؛ ثروت جدیدي پیدا کننـد یـا احتمـاالً               

در هـاي خودشـان جلـوگیري کننـد، یـا بـر منـابع نفتـی                 از ورشکستگی 
ــه دسترســیۀمنطقــ ــافع  خاورمیان ــا از من ــد، ی ــدا کنن دارهــاي   ســرمایه پی

                                                        
  .7/3/1381 بیانات در دیدار با هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، به تاریخ - 1
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 اینهـا  همـۀ صهیونیسم و دولـت صهیونیـستی حمایـت کننـد و بـه خـاطر        
کننـد،   احتیاج به حضور قوي در خاورمیانه داشـته باشـند، چـه کـار مـی            

طراحـی یـک جنـگ؛ طراحـی یـک        . کننـد   جنگ عراق را طراحی می    
کنیـد،   ال مـی وار دنبـ  وقتی که سلسله  . حضور نظامی با این همه خسارت     

 اقتـصادي و سیاسـی قـدرتهایی کـه     ۀرسد به مطامع و اغراض آمیختـ     می
  )1(».کنند  سیاستهاي مقتدر دنیا تالش و فعالیت میةپشت پرد

   حساس و استراتژیک خاورمیانهۀ سیطره بر منطق-7/3
ــا« ــه  اینه ــوزدهم برنام ــرن ن ــه از ق ــد   روي خاورمیان ــزي دارن ــه -ری  ن

 فاصل بـین دریـاي مدیترانـه و    ۀمیانه منطق چون خاور  -امریکاییها، غرب 
دریاي مدیترانه، محل استقرار دولتهـاي اسـتعمارگر        . اقیانوس هند است  

 ۀ مستعمرات؛ و خاورمیانه بین ایـن دو منطقـ    ۀاست و اقیانوس هند، منطق    
. تفـاوت باشـند     توانـستند نـسبت بـه آن بـی          حساس قرار گرفته، که نمـی     

ش در قرن نوزدهم، براي حفاظـت       فشارهاي انگلیس روي ایران و نفوذ     
 گرفـت و مـا آن روز   انجام - که آن روز جزو دولت بریتانیا بود  -از هند 

پیـدایش  .  خاورمیانـه تعمـیم دارد     همۀقربانی هند شدیم؛ و این نسبت به        
: بعد، عوامل گوناگون دیگري هم پیدا شد      . جاست  اسرائیل هم از همین   

 مـسألۀ  و اولبعـد از جنـگ    تقسیم متصرفات عثمـانی  مسألۀ نفت،  مسألۀ
غرب، بعد هـم    .  اینها، موضوع را تشدید کرد     همۀپیدایش شوروي، که    

ریـزي    خاورمیانه برنامهۀ روي منطق  - امریکا -خوار غرب   در آخر میراث  
  )2(».دارند
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   نفوذ سیاسی در کشورها-8/3
طـوري    بنیانی اساسی جامعه، ممکن است گاهی این       تتحوالما در   «

 بنیانهـا را حفـظ کنـیم و بـر آنچـه کـه نیـاز        کـه  ایـن اي عمل کنیم؛ به ج   
داریم، پا فـشاري کنـیم و آنچـه را کـه نـداریم، بـراي خودمـان فـراهم                    

کـه متأسـفانه    ! کنیم ]می[ مستقل ملیِ خودمان را فراموش       هویتکنیم،  
ــن  ــسألهای ــی از کــشورهاي اســالمی داســتان و    م ــا و خیل  در کــشور م

اي  اال بعـد ممکـن اسـت اشـاره       سرگذشت بسیار غمبـاري دارد، کـه حـ        
  .بکنم

ت منفـی در  تحـوال  همـین  ۀاز این خطرناکتر، این است کـه سررشـت    
ت تحـوال  ایـن  ۀالمللی، در دست کسانی باشد که آنها به وسیل          سطح بین 

 تـأمین کننـد و   - که یا زر است یـا زور    -خواهند اهداف خودشان را     می
 ندارد؛ که متأسـفانه ایـن    ملتها اصالً ارزشهویتبراي آنها چیزي به نام   

در صد سال، صد و پنجاه سال اخیر، در دنیـا اتفـاق افتـاده اسـت؛ یعنـی        
ــین در دام   تحــوال ــایی و امریکــاي الت ت کــشورهاي آســیایی و آفریق

المللی افتاده است و طراح اینها صهیونیـست      طراحی باندهاي قدرت بین   
چـه مهـم بـوده، کـسب      بـراي اینهـا آن    . اند  المللی بوده   داران بین   و سرمایه 

قدرت سیاسی است که بتوانند در کشورها و دولتهـاي اروپـایی و غیـره       
 نفوذ کنند و قدرت سیاسی را در دسـت بگیرنـد و پـول کـسب کننـد و             

. هاي عظیم، کارتلها و تراستها را به وجود آوردنـد           این کمپانیها، سرمایه  
  )1(».هدف این بوده است
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   تحمیل فرهنگ مصرفی غلط-9/3
 کـه   ایـن یاي غرب و سردمداران فرهنگ فاسد و منحط غربی، از           دن«

فساد و فحشا و اعتیاد و انواع و اقسام بدبختیها و روسیاهیها را بـه سراسـر     
 ایـن فرهنـگ فحـشایی کـه     !کـشند؟   کنند، خجالت نمـی     عالم صادر می  

امروز متأسفانه سراسر دنیا و بیش از همه، دنیاي فقیر جهان سـوم را فـرا                 
 کجا آمده اسـت؟ ایـن، یکـی از صـادرات فرهنـگ غربـی و              گرفته، از 

انواع و اقسام فسادها و انحطاطهـایی  . تمدن استعماري و استکباري است 
ــشریت را در فــشار گذاشــته و   ــاکی کــه امــروز ب کــه اعتیادهــاي خطرن

افتاده گرفتـه، از      گریبان جوانها را در بسیاري از کشورهاي فقیر و عقب         
که بر بسیاري از کشورهاي اسـالمی و       کجاست؟ فرهنگ مصرفی غلط     

  غیراسالمی جهان سوم تحمیل شده، از کجاست؟
خیز و غیـر       نفت - خودمان ۀاگر شما وارد بازار کشورهاي فقیر منطق      

 بشوید، خواهید دیـد پروپاگانـد و تبلیغـات اجنـاس مـصرفی              -خیز  نفت
ر کرده است 1(».زاید و غیر الزم غربی، تمام فضاي زندگی اینها را پ(  

   اخاللگري و خرابکاري در اقتصاد کشورها-10/3
خواهـد بـر آن چنـگ        امروز استکبار در همه جاي دنیـایی کـه مـی          «

در . کنـد  بـرد و تـالش مـی    بیندازد، با سه عامـل کـار خـود را پـیش مـی          
 .اید، تا به حال این سه عامـل او کـارگر نـشده اسـت     یی که نشسته جا  این

عامـل نظـامی اسـت؛ یـک     یک عامل، عامل مـالی اسـت؛ یـک عامـل،          
. خرنـد   عامـل مـالی، انـسانها را مـی         ۀبـه وسـیل   . عامل، عامل تبلیغی است   
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منظور من از عامـل مـالی ایـن نیـست کـه در اقتـصاد کـشورها دخالـت            
 اگر مـردم آن  -تواند در اقتصاد کشور دیگر هیچ کشوري نمی . کنند  می

البتـه بلـه؛    . د تأثیر بلندمدت و تعیین کننده داشته باش       -کشور بیدار باشند  
ــی ــد، خرابکــاري مــی  اخاللگــري م ــر   کنن ــت اث ــد، روي قیمــت نف کنن

  )1(».رسانند گذارند، درآمد یک کشور را به نصف می می
  و به خدمت گرفتن آنان رشوه دادن به آدمهاي طماع -11/3
ــی رشــوهعامــل مــالی کــه عــرض کــردم، « عناصــر ضــعیف را .  یعن
 ةهاي پولدوسـت را در دنیـا بـرد    با عامل مالی، اسـتکبار، انـسان      . خرند  می

 فتـوت   ۀدست در کیـس   . امروز این کار در دنیا رایج است      . کند  خود می 
کنند، کسانی را که دهانهایشان براي مـال    می - فتوت شیطانی  -خودشان

خرنـد و اسـیر خودشـان        دنیا بـاز اسـت، شناسـایی نمـوده و بـا پـول مـی               
زرگ را بـه ملتهـا     بـ  ۀدر بسیاري از کشورهاي دنیا، ایـن صـدم        ! کنند  می

ــاع، شــکم  ــد، آدمهــاي طم ــول زدن ــاع   پرســت و پ ــن مت ــا ای دوســت را ب
  )2(»! خریدند و ملک خودشان کردند- یعنی پول-ارزش بی
   دردست گرفتنِ مراکز اقتصادي و منابع مالی-12/3
چنـدي  . از لحاظ اقتصادي هم، اسـرائیل بـراي منطقـه، خطـر اسـت      «

 ۀتـز خاورمیانـ  « تزي را به نـام   است که صهیونیستهاي حاکم بر فلسطین،     
یعنی چه؟ یعنی خاورمیانـه بـر     جدید،   ۀخاورمیان. اند  مطرح کرده » جدید

محور کشور اسـرائیل شـکل بگیـرد و اسـرائیل بتـدریج بـر کـشورهاي                  
 اقتصادي  ةفارس سیطر   منطقه و مناطق نفتی در خلیج     عربی و کشورهاي    
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وقتـی بـه    . ها غافلنـد  بعضی از دولت  . این هدف اسرائیلیهاست  ! داشته باشد 
گوینـد مـا کـه رابطـه برقـرار نکـردیم؛ مـا بـه               شود، می   آنها اعتراض می  

آنهـا  . خواهنـد   اتفاقـاً آنهـا همـین را مـی        ! تجارشان اجـازه دادیـم بیاینـد      
ــ    مــی ــشتیبانی از زرادخان ــا پ ــت امریکــا و ب ــا حمای ــد اســرائیل ب  ۀخواهن

ه کنـد و    خطرناك خودشان، از غفلت و ضعف بعضی از دولتها اسـتفاد          
.  وارد شود و مراکز اقتصادي و منـابع مـالی را در دسـت گیـرد               جا  آنبه  

 خطرهـا ایـن     همـۀ بزرگتـر از    . این خطر خیلی بزرگی براي منطقه است      
خدا آن روز را نیاورد و نخواهـد آورد و ملتهـاي مـسلمان اجـازه           . است

یه بـر   آنها این است که با تکۀنخواهند داد که چنین افتاقی بیفتد؛ اما نقش  
.  مراکز قدرت را در ایـن کـشورها در دسـت گیرنـد           همۀاقتصاد بتوانند   

بنابراین، از لحاظ اسالمی، از لحاظ انسانی، از لحاظ اقتصادي، از لحاظ        
امنیتی، از لحاظ سیاسی، امروز وجود اسرائیل، یک خطر بـزرگ بـراي          

  )1(».ه استقملتها و کشورهاي منط
   کشورهابه خاك سیاه نشاندن اقتصاد -14/3
 قـدرتهاي   ۀانـدازي و تجـاوز دیکتاتورانـ        امروز مشکل دنیـا، دسـت     «

کننـد،   بـزرگ اراده مـی   قـدرتهاي    بزرگ است؛ مگر غیر از این است؟      
 فعالیتهـاي  همـۀ یـک یـا دو کـشور را ظـرف چهـل و هـشت سـاعت از        

نـشانند؛ همچنـان کـه     کنند و به خاك سـیاه مـی   اش محروم می    اقتصادي
بـا  .  انـدونزي و مـالزي ایـن کارهـا را کردنـد     چند سال پـیش دیدیـد در    

تسلطی که بر پـول و اقتـصاد ایـن کـشورها داشـتند، بـا بیـرون کـشیدن                    
 اقتـصادي آنهـا را   ۀپولهاي خود از این کشورها، ظـرف چنـد روز، رتبـ         
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 ظالمانـه را احـساس   ۀمـردم ایـن سـلط     . چهل، پنجاه درجه پایین آوردند    
نشین اروپا و جاهـاي       اطق مسلمان در جاهایی مثل افغانستان، من    . کنند  می

اي وارد    دیگر، مردم دیدند که یک قدرت مستکبر و زورگـو، بـه بهانـه             
  )1(».کند خواهد، می شود و هر کاري دلش می کشوري می

  ت سیاسیالّتحودخالت در  -15/3
 و چـه در عـرض    چـه در طـول تـاریخ   -از خیلی از قضایاي گذشته «
در دنیـا یـک حادثـه پـیش      . س زد توان قضایاي آینده را حـد        می -زمان
سـت،  جا آن ایـن آقـا کـه در       ةآید، مثالً االن در ونزوئال اشکال عمد        می

» فیـدل کاسـترو   «او رفیق و مریـد      . آمریکاییها نیست این است که تسلیم     
است به آن معنا چپ هـم نیـست؛ ماننـد دیگـر بخـشهاي دنیـا حکومـت         

 مـشکل درسـت     بـرایش چقـدر   .  و فقط تسلیم آمریکاییها نیست     کند  می
ــؤثر      ــد؟ از راه حــضور م ــت کردن ــشکل را از چــه راه درس ــد، م کردن

یعنـی حـضور    . هاي امریکایی و شبه امریکایی در کشور ونزوئال         سرمایه
آمــوز  هــا در جاهــاي مــؤثر ضــربه زد و ایــن خیلــی درس  مــؤثر ســرمایه

  )2(».است
جــایی   سیاســی اتفــاق افتــاد و جابــهتحــولدر گرجــستان کــه یــک «

دار امریکـایی و صهیونیـست یهـودي      گرفت، یک سـرمایه    مانجاقدرت  
 اعـالم   -خـواهم اسـمش را بیـاورم        البته اسمش معروف است، مـن نمـی       

 تحـول کرد که من ده میلیون دالر در کشور گرجـستان خـرج کـردم و         
کننـد، یـک    ده میلیون دالر خرج می. سیاسی ایجاد کردم؛ خیلی راحت  
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! آورند  دیگر را سر کار می  گذارند، یک حکومت    حکومت را کنار می   
در . اینها باید روي مـردم اثـر بگذارنـد؛ بایـد اجتماعـات درسـت کننـد                

اوکراین هم همین کار را کردند؛ در جاهـاي دیگـر هـم همـین کـار را            
  )1(».کردند

  ورشکسته کردن اقتصادي در کشورهاي با رونق -16/3
ــصاد درســت و حــسابی   « ــک اقت کــشورهاي تحــت ســلطه هرگــز ی

بینیـد در بعـضی از      اند، که می    گاهی یک رونق ظاهري داشته    . اند نداشته
کشورهاي تحت سلطه رونق ظاهري دارند؛ اما ساخت اقتصادي خراب          
است؛ یعنی اگر یک شـیر را رویـشان ببندنـد؛ یـک حـساب را مـسدود             
کنند، یا تصرف اقتصادي کنند، همه چیـز فـرو خواهـد ریخـت و نـابود       

دار توانست چند کشور آسـیاي      سرمایهشما دیدي که یک     . خواهند شد 
جنوب شرقی را در مدت دو سه ماه به ورشکستگی برساند؛ آن هـم دو                

رئـیس  .  نـسبتاً خـوب و رونـق اقتـصادي داشـتند           ۀسه کشوري که توسع   
 کشورها در همان روزها به مناسبتی به تهران آمـده بـود و     یکی از همین  

ویم کـه مـا در یـک    با بنده مالقات کرد و گفت همین قدر بـه شـما بگـ          
دار امریکایی، یهودي مثل نخـی کـه    یک سرمایه!  فقیر شدیم  کلّیشب ب 

ریـزد، عمـل    کشند و یک بنا، بناي عروسکی، روي هم می    به یکباره می  
امریکاییهــا . کــرد و یــک نــخ را کــشید و همــه چیــز را بــه هــم ریخــت 

 پنجـاه  -یی که الزم داشتند، پنجاه، شصت میلیـارد تزریـق کردنـد    جا  آن
یی کـه الزم نداشـته      جا  آن اما   -میلیارد به یکی، سی میلیار به یکی دیگر       

البتـه  . نـشانند  کنند و آن کشور را بـه خـاك سـیاه مـی     باشند، تزریق نمی  
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 دوباره همـان سـاخت عروسـکی را بـه شـکل      که اینتزریق کردن یعنی    
گذارنــد اقتــصاد ایــن کــشورها  بــه هــر حــال، نمــی. دیگــري برپــا کننــد

  )1(». کنداستحکام پیدا
  
ر کـار   -ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزي     « که بسیار هم آدم پ 

 به تهران آمـد، بـه دیـدن مـن هـم آمـد؛       - و پایبندي بود جديو دقیق و    
ت گوناگونی در آسیاي شرقی اتفـاق افتـاده         تحوالهمان اوقات بود که     

. ه بـود  اقتصادي به وجود آمـد  ۀ اندونزي و تایلند، و زلزل     ،بود؛ در مالزي  
دارهـاي دیگـر، بـا بازیهـاي      دار صهیونیستی و بعـد سـرمایه     همین سرمایه 

در آن . شکستگی بکـشانند وربانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به  
من فقط همین قدر به شما بگـویم کـه          : وقت ماهاتیر محمد به من گفت     

البته وقتی کشوري وابستگی اقتصادي پیدا کـرد  ! ما یک شبه گدا شدیم   
المللـی پـول    هاي اقتصادي بانک جهانی و صندوق بـین  و خواست نسخه 

خـود ایـن بانـک جهـانی و     . را عمل بکند، همین طور هـم خواهـد شـد          
این . هاي این پازل بزرگند     المللی هم یکی از بخشها و قطعه        صندوق بین 

ت جهـانی دسـت بانـدهاي    تحـوال  ۀخیلی خطرناك است کـه سـر رشـت      
ــین  ــدرت ب ــد؛ کــ   ق ــی باش ــست الملل ــروز ه ــستها و  . ه ام ــا صهیونی اینه

  )2(».دارهایند و عمدتاً هم در امریکا و در اروپایند سرمایه
   منفی اقتصادي بین نظام سلطه و سایر کشورهاي جهانۀموازن -17/3
امروز نظام سلطه در دنیا بنایش بر گرفتن و دادن نیـست؛ بنـایش بـر        «

                                                        
  .1/4/1383 بیانات در دیدار با هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی، به تاریخ - 1
  .18/8/1385 دیدار با دانشجویان، به تاریخ - 2
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مکند، امکانات را   دادنِ حداقلی است؛ ثروت را می     گرفتن حداکثري و  
را در کــشورها مکنــد، اختیــارات سیاســی و اقتــصادي و اجتمــاعی   مــی
دهنـد،   گیرند و در مقابل، گاهی هیچ چیز نمـی       مکند و در اخیتار می      می

 ۀنقطـ دهند، گاهی هم یک چیزکی به آن کـشور   چیز مضري می  گاهی  
  )1(».دهند مقابل می

  کنند عمه نگاه می دنیا به چشم طهمۀ جهانی به ۀ مراکز سلط-18/3
 دنیا به چـشم طعمـه نگـاه    همۀ جهانی به ۀدر نظام سلطه، مراکز سلط «
منابع مالی دنیـا، منـابع   : کنند؛ همه چیز باید در اختیار آنها قرار بگیرد     می

اش ایـن     ثروت دنیا، بازارها و قدرت کـار دنیـا؛ نظـام سـلطه اصـالً پایـه                
  )2(».است

هـاي    در برابر توطئـه سالمیایستادگی نظام ا  عوامل مؤثر در     -4
  اقتصاديِ استکبار جهانی

   اتکا به ایمان و حضور مردم-1/4
 شــما ملــت ایــران عــرض کــنم کــه اشــتباه  همــۀدر همــین جــا، بــه «

کننـد کـه اگـر در         آنها خیـال مـی    . امریکاییها، در این تحلیل غلط است     
هاي اقتصادي و غیـره، توانـستند آلمـان و اروپـا و فـالن مجموعـه                   زمینه

دولتها را از ایران جدا کنند، خواهند توانست که ملت ایران را وادار بـه          
قـدر کُنـد فهمـی     این، چه اشتباهی اسـت؟ چـرا اینهـا ایـن          . تسلیم نمایند 

 اروپـا، امریکـا،   -مگـر همـین شـما   ! کـنم  ب مـی دهند؟ من تعج نشان می 
 بـا همـدیگر     -شوروي سابق، خیلی از کشورهاي مرتجـع همـین منطقـه          

                                                        
  .25/4/1386انقالب اسالمی در بازدید از پژوهشکدة رویان، به تاریخ  بیانات رهبر معظّم - 1
 .15/8/1383هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   بیانات در خطبه- 2
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چنـانی علیـه مـا     ی نکردید و هـشت سـال جنـگ نظـامی آن          دست به یک  
هـا را تکـرار       سازماندهی نکردید؛ ولـی ایـن ملـت ایـستاد؟ چـرا تجربـه             

کنید؟ این، چه خیال باطلی است؟ این، چـه غلطـی اسـت؟ در ذهـن          می
خواهند مسائل عالم را با این ذهن علیل      اي که می    این تحلیلگران بیچاره  

این، چه طـور  . کنند  میمعینفی کلّیزي ت حل و فصل کنند، براي هر چی      
  فهمیدن مسأله است؟

 اروپـا  همـۀ شود؟ بدانند، اگر      ملت ایران مگر با این حرفها تسلیم می       
هم با ایران فاصله پیدا کند، قطع رابطه کند، یا هر چه بشود، ملت ایـران      
به اعتقاد اروپا و آسیا و این و آن، به این میدان قدم نگذاشـته اسـت کـه       

ملت ایران در هیچ    .  رفتن آنها احساس خالی بودن پشت خود را بکند         با
شرایطی، در هیچ وضعیتی، با هیچ کیفیتی، جز به قدم استوار خود، جـز        
به حضور مردمی خود، جز به اصول خود و جز به ایمـان محکـم  خـود            

  )1(».متّکی نیست
  نمسؤوالروزي   تالش زیاد و کار متراکم شبانه-2/4

 اینهـا بـه خیـال خودشـان حرکـت تحـریم ایـران را                89ل   سا اولاز  «
ــشدید کــرده ــد ت ــشان. ان ــه مــا  -خودشــان در محاسبات  کــه خبرهــایش ب

گفتند که این تحریمها پنج شش ماهه         کردند، می    صحبت می  -رسید  می
آورد؛ تـصورشان ایـن       جمهوري اسالمی و ملت ایران را به زانـو درمـی          

چنـان بـر ملـت     تحریمهـا کـار را آن   ۀآنها به فکر بودند که به وسـیل  . بود
چنان بر ملت ایران تنگ کنند کـه ملـت    ایران دشوار کنند و دائره را آن 

                                                        
 بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش، در آستانۀ روز ارتش جمهوري اسالمی - 1

  .27/1/1376ایران، به تاریخ 



  
 

 

102

اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

ایران به نظام خودشان، به جمهـوري اسـالمی معتـرض شـوند؛ هدفـشان         
 انجـام اي با این تحریمها       یک برخورد هوشمندانه و قدرتمندانه    . این بود 

 بـا ایــن تحریمهــا بــه  دشــمن نتوانــست. گرفـت و تیــغ دشــمن کُنـد شــد  
خوشبختانه با تالش زیاد، با کـار متـراکم     . هدفهاي خود دست پیدا کند    

ن در بخشهاي مختلف توانستند از ایـن عقبـه عبـور          مسؤوالروزي،    شبانه
گویند تحریم ایران دیگـر   کنند، می امروز خود غربیها اعتراف می    . کنند
  )1(».اي ندارد فایده

  ها ندانه با توطئه خودباوري و برخورد هوشم-3/4
من این را در همین نمایشگاهی هم که آخر اسـفند رفتـیم، از زبـان      «

خواسـتیم   به من گفتند که ما می. چند نفر از این دانشمندان جوان شنیدم    
این دستگاه را تولید کنیم، رفتیم ابزارش را از خارج تهیـه کنـیم، بـه مـا       

ودمـان بایـد درسـت      دهیم؛ فهمیدیم خ    گفتند شما تحریمید، به شما نمی     
آمدیم داخل فکر کردیم، زحمت کشیدیم، تالش کردیم، بدون          . کنیم

هـم  . ایـن، برخـورد هوشـمندانه اسـت    . احتیاج به بیگانه ایـن را سـاختیم      
جور برخـورد    ین کشور، هم آحاد مردم، با تحریمهاي دشمن این        مسؤول

رنده      شـت،  ی کـه در اختیـار دا  یتـرین ابزارهـا   کردند؛ یعنی دشمن را از ب
مثل ایـن اسـت کـه در یـک جنگـی، شـما اسـلحه را از               . محروم کردند 

  )2(».دست دشمن بگیرید و گرفتید
  ل بر خدا و حرکت به سمت اهداف الهی توکّ-4/4

کند، این است که توفیق الهـی و تفـضل    آنچه که انسان مشاهده می  «

                                                        
 .1/1/1390مطهر رضوي در آغاز سال نو، به تاریخ  بیانات در حرم - 1
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الهی نسبت به این کشور و این ملت جوري بوده است که این موانـع را              
. کی پس از دیگري از سر راه برخواهد داشـت و پـیش خواهـد رفـت              ی

تالشی هم که دشمنان ملـت ایـران   . این پیشرفت، سرنوشت ملت ماست   
کننـد؛ بیـشتر خودشـان را دچـار غـضب        کنند، خودشان را اذیت می      می

  .رسند ی هم نمییکنند؛ به جا الهی و خسران دنیوي و اخروي می
گاههاي ظلـم، دسـتگاههاي ضـد       امروز دسـتگاههاي اسـتکبار، دسـت      

ی که در دنیا پـیش ملتهـا رسـوا شـدند، همـه در مقابـل                 یبشر، دستگاهها 
انـد، بلکـه بتواننـد بـه ایـن نمـاد عظمـت و               جمهوري اسالمی صف بسته   
اي بزننـد؛ نگذارنـد الهـامبخش بـه دیگـران         شرف اسالمی انسانی ضـربه    

ت کـه هـیچ   کننـد، نتیجـه هـم ایـن اسـ       تالششان را دارند مـی   همۀ. باشد
خواسـتند ملـت ایـران را منـزوي      . گیرنـد   اي از این تالشـشان نمـی        فایده

در ایـن منطقـه چقـدر رفـت و آمـد کردنـد، چقـدر        . کنند، بعکس شـد   
نشستند، چقدر با آدمهاي فاسد در منطقه نشست و برخاست کردند کـه            

خداي متعال جوري پیش آورده که امروز       . بتوانند ایران را منزوي کنند    
ران و نظام جمهوري اسـالمی در ایـن منطقـه، بـا ایـن انقالبهـاي                ملت ای 

 ایـن کـشورها، در   ۀ قیامهاي پرعظمـت و پـر طنطنـ   ۀمردمی، با این سلسل  
یش از همه بـر سـر زبانهاسـت،    بصدر نگاههاي ملتها قرار گرفته و ایران      

مورد توجه است، مورد اهتمام و احترام است؛ درست عکس آنچه کـه             
  .خواستند آنها می

ی یدولت امریکـا کـه خـود جـزو محکـومترین دولتهـا و دسـتگاهها               
است که علیه بشر و علیه حقوق بشر کـار کـرده اسـت، خواسـت بـراي           

رئیس جمهور آمریکا سـال     . منزوي کردن جمهوري اسالمی اقدام کند     
اي کرد خطاب به دنیاي اسالم، با حرفهـاي بـه    گذشته در مصر سخنرانی 

که بتوانـد دلهـا را جـذب کنـد و بتوانـد             خیال خودش پر زیور و زینتی       
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نتیجه چـه  .  آمریکا را در این منطقه به دست بیاورد     ۀآبروي از دست رفت   
شده است؟ امروز منفورترین دولتها در ایـن منطقـه پـیش ملتهـا، دولـت       

  .آمریکاست
اگر ملتی بـا نـام خـدا، بـا یـاد خـدا، بـراي          . طبیعت کار، همین است   

داف الهی حرکت کند، خـداي متعـال او        خدا، در راه خدا، به سمت اه      
ین مـسؤول . جـوري اسـت    امروز ملت ما بحمداهللا ایـن     . کند  را کمک می  

در این کـشور،    . کنند  کشند، تالش می    ما، ملت ما، دولت ما زحمت می      
شـود؛ لـذا خـداي متعـال کمـک       در جهت اهداف الهـی دارد کـار مـی        

  )1(».کند می
  

                                                        
 .7/2/1390 بیانات در دیدار با هزاران نفر از کارگزاران سراسر کشور، به تاریخ - 1
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  :اشاره
 و  افـراط ا ب براي اجراي تکالیف الهی،ها اسالم در تمامی زمینه 

 اعتدال و میانـه    هتفریط مخالف است و همگان را در تمامی امور ب         
در زمینه اقتصاد نیز اوضاع بـه همـین منـوال     . نماید  روي دعوت می  

قیـد و   که نظامی ظالمانـه و بـی  -داري ام سرمایه اسالم نه با نظ   . است
شــرط اســت و مبتنــی بــر افــراط در گــرایش بــه ثــروت و ســرمایه  

که بـر مبنـاي نفـی     - و نه با نظام سوسیالیستی     ؛موافق است -باشد  می
مالکیتهاي شخصی اسـتوار بـوده و در طـول تـاریخ دیکتـاتوري و              

  !باشد  موافق می-اي را به همراه داشته است کوبندهاستبداد 
و نظام اقتصاديِ اسالم، یک رژیم معتدل بـا شـناخت مالکیـت      

احترام  به آن به نحو محدود است که اگر واقعاً بـه آن عمـل شـود       
 ۀ که الزم-افتد و عدالت اجتماعی چرخهاي اقتصاد سالم به راه می  

  .کند  تحقق پیدا می-یک رژیم سالم است
برکـت عمـل بـه      صدر اسالم به     که در دوران     یاقتدار اقتصادی 

تعالیم اسالم در جامعه اسالمی پدید آمد گواهی بر توانـاییِ اسـالم    
اســالم در یکــی از . در اداره اقتــصاد و پویــا نمــودنِ اقتــصاد اســت

ترین نقـاط دنیـا ظهـور کـرد و هنـوز مـدت             مانده  فقیرترین و عقب  
وجـود  ه کوتاهی از ظهور آن نگذشته بود کـه تمـدن عظیمـی را بـ      

 تمدن بـشري از لحـاظ علـم و         ۀبزرگ اسالمی به قلّ   آورد و دنیاي    
  .انواع دانش و پیشرفتهاي مدنی و اقتصادي رسید

 در اقتصاد اسالمی عبارت است از افزایش ثروت ملی   اولپایه  
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ــت در درون جامعــ     ــع محرومی ــه و رف ــع عادالن ــه دوم توزی  ۀو پای
  .اسالمی

نظـام  توان گفت که  در مورد ویژگیهاي اقتصاد اسالمی نیز می      
اقتصاديِ اسالمی از ویژگیهاي متعالی و ارزشمندي همچون رشـد         

دسـت آوردن ثـروت از راه   ه اقتصادي براي عدالت اجتمـاعی و بـ      
مشروع، رفـاه عمـومی و عـدالت اجتمـاعی و رفـع فقـر، پیـشرفت                 
اقتصادي در کنار شـکوفاییِ اخالقـی و معنـوي، فرامـوش نکـردن            

، نگـاه الهـی   ماديیات ارزشهاي معنوي به واسطه غرق شدن در ح     
آمـدها و شـکاف   رو معنـوي بـه اقتـصاد، نـامطلوب بـودنِ فاصـله د      

  .برخوردار است... اقتصادي و
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   اهمیت و جایگاه اقتصاد در اسالم-1
»               در اسالم پرداختن به امـور اقتـصادي مـردم جـزو اوجـب واجبـات

کـاد الفقـر ان یکـون       «:  فرمـود  -پیغمبر اکرم طبق روایت   . حکومتهاست
ایـم بـه مـردم ایمـان      مضمون این حرف، آن اسـت کـه مـا آمـده           . »فراک

 بـه دستـشان برسـانی، ایمانـشان از     بدهیم؛ اگر نتوانی نانشان را به راحتی      
  )1(».واقع قضیه هم همین است. آنها گرفته خواهد شد

   توانایی اسالم در ایجاد رونق و پیشرفت اقتصادي-2
یک ملـت فقیـر و یـک       . هدخوا   نمی  فقیر ۀنظام اسالمی، یک جامع   «

کنـد؛ علـم را      از ثروتهـا اسـتفاده مـی      . خواهـد   درآمد عمومی ناچیز نمی   
کند، انسانها را به رشـد   دهد، منابع زیرزمینی را استخراج می پیشرفت می 
تاریخ اسـالم  . اندازد کند و صنعت راه می  رساند، تجارت می    عقالنی می 

 ةی، در یــک دورنــشان داد کــه اســالم بــه برکــت همــین احکــام نــوران 
  )2(». جهان بوده استطوالنی، صاحب علم و صنعت در کلّ

کنیـد کـه در تمـدن اسـالمی، اسـالم در یکـی از        شما مالحظـه مـی    «
ترین نقاط دنیا ظهور کرد؛ اما هنوز پنجاه سـال از     مانده  رین و عقب  فقیرت

عمر آن نگذشته بود که بیش از پنجاه درصـد از دنیـاي متمـدن آن روز          
رچم اسالم قرار گرفـت و هنـوز بـیش از دو قـرن از عمـر ایـن                 در زیر پ  

ـ                  تمـدن   ۀتمدن نگذشته بـود کـه دنیـاي بـزرگ اسـالمی در آن روز، قلّ
بشري از لحاظ علم و انواع دانش و پیشرفتهاي مـدنی و اقتـصادي شـد؛               

                                                        
  .28/2/1380هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   بیانات در خطبه- 1
، »سید محمد خاتمی«ن االسالم والمسلمی  بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوري حجت- 2

  .12/5/1376به تاریخ 
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  )1(».این نبود مگر به برکت تعالیم اسالمی
  هاي نظام اقتصادي اسالمی  مبانی و پایه-3
کنـیم، دو    اقتصاد اسالمی نگاه می    ۀقتی به صورت کالن به زمین     ما و «
 ۀهـر روش اقتـصادي هـر توصـیه و نـسخ     . کنیم   اصلی مشاهده می   ۀتا پای 

اي  هـر نـسخه  . اقتصادي که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر اسـت         
الظـاهر دینـی باشـد و نتوانـد ایـن دو را            هر چه هم مستند بـه منـابع علـی         

  )2(».، اسالمی نیستتأمین کند
  اول افزایش ثروت ملی؛ پایه -1/3

کـشور  . »افـزایش ثـروت ملـی     «یکی از آن دو پایه عبارت است از         «
اسالمی باید کشور ثروتمنـدي باشـد؛ کـشور فقیـري نبایـد باشـد؛ بایـد                 
بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادي خود، اهداف واالي خـودش را     

  )3(».المللی پیش ببرد در سطح بین
   دومۀ اسالمی؛ پایۀمحرومیت در درون جامع و رفع عادالنه  توزیع-2/3

 ۀتوزیــع عادالنــه و رفــع محرومیــت در درون جامعــ    « دوم، ۀپایــ«
. ی، شـرط دومـی اسـت   اولـ و . این دو تا باید تأمین بشود     . است» اسالمی

اگر تولیـد ثـروت نـشود؛ اگـر ارزش افـزوده در کـشور بـاال نـرود، مـا                     
رومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطـرف  توانیم مح   نمی

                                                        
بیانات در دیـدار بـا اقتـصاددانان شـرکت کننـده در اجـالس بانـک توسـعۀ اسـالمی، بـه تـاریخ                1

25/6/1383.  
اندرکاران اجراي اصل   بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار مسؤوالن اقتصادي و دست       - 2

  .30/11/1385 قانون اساسی، به تاریخ 44
  . همان- 3
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  )1(».بنابراین هر دو تا الزم است. کنیم
   نظام اقتصاديِ اسالمی و آرمانهاي ویژگیها-4
   رشد اقتصادي براي عدالت اجتماعی-1/4

 جامعـۀ  ثروتمنـد اسـت، نـه یـک          جامعۀ نظام اسالمی معتقد به یک    «
صادي اسـت؛ ولـی رشـد اقتـصادي     معتقد به رشد اقتـ   . مانده  فقیر و عقب  

آنچـه در  .  نیـست اول مسألۀبراي عدالت اجتماعی و براي رفاه عمومی،        
 است، این است کـه فقیـر در جامعـه نباشـد؛ محـروم نباشـد؛                  اول ۀدرج

هـر کـس بـراي خـودش        . تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشـد       
ه عمـومی اسـت    اما آنچه کـ   . امکاناتی فراهم کرد، متعلّق به خود اوست      

ــق بــه   کــشور اســت و بایــد در اینهــا همــۀمثــل فرصــتها و امکانــات متعلّ
معنـی نـدارد کـه یـک نفـر پـاي خـود را               . تبعیضی وجود نداشـته باشـد     

بگذارد روي دوش مأمورین دولتی و با ترفند و خداي نکرده بـا اعمـال             
 آقـا، «: اي بکند و بعـد بگویـد   روشهاي غلط، امتیاز بگیرد، رشدي افسانه 

در نظام اسالمی، چنین چیزي را      » .ام  من ثروت را خودم به دست آورده      
  )2(». صحیحی نیست، از اصل نامشروع استۀثروتی که بر پای. نداریم

   رفاه عمومی و رفع فقر-2/4
مـسلکی در مـسائل اقتـصادي       . اسالم یک روش خـاص خـود دارد       «

ـ  اسـاس سیاسـت   .کنـد   اسالمی دارد و آن سلک را طی مـی      جامعۀ  یکلّ
البتـه  . اقتصادي کشور، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتمـاعی    

                                                        
 قـانون  44انـدرکاران اجـراي اصـل       انقالب اسالمی در دیدار بـا مـسؤوالن اقتـصادي و دسـت             - 1

  .30/11/1385اساسی، به تاریخ 
، به تـاریخ  »هاشمی رفسنجانی« بیانات در مراسم تنفیذ حکم دورة دوم ریاست جمهوري آقاي        - 2

12/5/1372.  
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 بیـشتري بـراي   ةممکن است یـک نفـر بـا تـالش و اسـتعداد بیـشتر، بهـر         
. امـا در جامعـه فقـر نبایـد باشـد          . ایـن مـانعی نـدارد     . خودش فراهم کند  

ریزان کـشور، بـا    سازمان برنامه و برنامه. ریزان باید این باشد  هدف برنامه 
  )1(».ریزي کنند  و بر این اساس باید برنامهکلّین سیاست ای
   شکوفایی اخالقی و معنويهمراه با پیشرفت اقتصادي -3/4

ه و هم معنا، هم پـول و رفـاه، هـم ایمـان و           خواهد هم ماد    اسالم می «
معنویت، هم پیشرفت اقتـصادي و هـم شـکوفایی اخالقـی و معنـوي در         

  )2.(»فلنحینیه حیاه طیبه« است؛ این حیات طیبه اسالم. جامعه باشد
   رفاه اقتصادي همراه با عدالت و مواسات-4/4

دهـد؛ هـم آزادي در محـیط     اسالم بـه ملتهـا اسـتقالل و آزادي مـی         «
 آزادي از قــدرتهاي دیکتــاتور و مــستبد، آزادي از -خودشــانزنــدگی 

 و هـم  -خرافات و جهالتها، آزادي از تعصبهاي جاهالنه و کـج فکریهـا          
اسالم به ملتهـا    . ز کمند قدرت اقتصادي و فشار سیاسی استکبار       آزادي ا 

 آن. دهـد   رفاه و پیشرفت اقتصادي همراه بـا عـدالت اجتمـاعی هـم مـی              
 بین طبقات مردم را زیـاد کنـد، مـورد نظـر          ۀپیشرفت اقتصادي که فاصل   

 اقتصادي که امروز کشورهاي غربی براي مردم دنیـا         ۀنسخ. اسالم نیست 
کنـد و رونـق اقتـصادي     دهند که طبقاتی را مرفه می میپیچند و ارائه     می

برد و بـه قیمـت ضـعیف شـدن و فقیـر شـدن زیـر فـشار قـرار                    را باال می  
رفـاه  . پـسندد  شود؛ ایـن را اسـالم نمـی         گرفتن طبقاتی از جامعه تمام می     

اقتـصادي همـراه بـا عـدالت، همــراه بـا روح مواسـات و همـراه بــا روح        

                                                        
  . همان- 1
  .22/7/1374 ساري، به تاریخ  بیانات در اولین روز ورود به- 2
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  )1(».آید به دست می اسالم ۀبرادري، باز در سای
   طبقاتیۀ حق مردم و پر کردن فاصلتأمین -5/4

اصــل عــدالت اجتمــاعی، اجــراي عــدالت، در نظــر گــرفتن حــق    «
 طبقـاتی، یکـی از اصـول اصـلی     ۀهاي وسیع مردم و پر کردن فاصل   توده

  )2(».نظام اسالمی است
   پیشرفت و اعتالي اقتصادي-6/4

قــی بــود و هــدف گرچــه اســالم نهــضت و حرکــت معنــوي و اخال«
اعالي اسالم عبارت است از سـاخت انـسان متکامـل و منطبـق بـا طـراز            
اسالمی، لکن بدون شک پیشرفت علم و پیـشرفت و اعـتالي اقتـصادي             

  )3(».جزو هدفهاي اسالمی است
   استفاده از ثروت عظیم زمین به نفع بشر-7/4

ر اسالم ما را مأمور کرده است که از ثروت عظیم زمین بـه نفـع بـش           «
 همـۀ  کـه    -خداوند متعال این زمین را    . »واستعمرکم فیها «استفاده کنیم؛   

 در -خیرات و منابع حیـاتی بـراي بـشر در دل آن گنجانـده شـده اسـت                
خواهـد کـه آن را آبـاد کنـد و منـابع             اختیار انسان قرار داده و از او مـی        

  )4(».حیاتی را به نفع زندگی بشر از آن بیرون بکشد

                                                        
، )ره( بیانات در دیدار با میهمانان داخلی و خارجی دهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی - 1

  .12/3/1378به تاریخ 
  .14/3/1381، به تاریخ )ره( بیانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینی - 2
ر اجـالس بانـک توسـعۀ اسـالمی، بـه تـاریخ        بیانات در دیدار با اقتصاددانان شـرکت کننـده د         - 3

25/6/1383.  
  .18/2/1384 بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان، به تاریخ - 4
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  در پیشرفت و رفاه ماديي معنوي  ارزشهالحاظ -8/4
این خطاست اگر خیـال کنـیم اسـالم بـا پیـشرفت و توسـعه و رفـاه                «
ي کـه در  جامعـۀ . طور نیست وجه این  به هیچ جامعه مخالف است؛  مادي

آن، پیشرفت علمی و عملی، پیشرفت فناوري و پیـشرفت دنیـایی مـردم              
تـشویق  . پـسندد  وجود داشته باشد؛ اسالم این را براي پیـروان خـود مـی             

ت سـنّ . اسالم به علم و عمل و تـالش و فعالیـت، از همـین جهـت اسـت         
الهی بر این قرار گرفته اسـت کـه هـر ملتـی تـالش و کـار کنـد، بـدون              

 مـردم را هـم     ماديبنابراین اسالم حیات    .  آن را خواهد دید    ۀتردید نتیج 
، فرامــوش کــردن مــاديکنــد؛ منتهــا غــرق شــدن در حیــات  تــأمین مــی

اي معنوي، ایجاد شکاف بین طبقـات جامعـه، و فاصـله انـداختن              ارزشه
پـذیرد؛ و ایـن، نظـام     پـسندد و نمـی   بین قشرهاي مختلـف مـردم را نمـی        

  )1(».اسالم را ممتاز کرده است
   نگاه الهی و معنوي به اقتصاد-9/4

ــصاد اســت مــادي دیگــر، نگــاه غیرمــسألۀ« ــه اقت ــن .  ب ــسیاري از ای ب
 اقتـصاد و  مـسألۀ  به ماديمده، به خاطر نگاه  پیش آ  مشکالتی که در دنیا   

ی کـه دوسـتان از    ی ایـن چیزهـا    همـۀ .  ثـروت اسـت    مـسألۀ  پـول و     مسألۀ
 اسـتثمار و اسـتعمار و اینهـا      مسألۀانحرافهاي غرب و مشکالت فراوان و       

گرایانـه   همـاد ذکر کردند، به خاطر این است که به پول و به ثروت نگاه            
اسـالم بـراي ثـروت      . ه را تـصحیح کـرد     توان ایـن نگـا      می. وجود داشته 

تولیـد ثـروت در اسـالم مطلـوب         . اعتبار قائـل اسـت    . اهمیت قائل است  
نگاه الهی معنوي این است که از ایـن  . است؛ منتها با نگاه الهی و معنوي 

                                                        
  . همان- 1
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ثروت براي فساد، براي ایجاد سلطه، براي اسراف نباید استفاده کـرد؛ از    
 مـسائل فراوانـی کـه    بقیۀو . هره برد این ثروت بایستی براي سود جامعه ب      

  )1(».وجود دارد
   درآمدها و شکاف اقتصاديۀ نامطلوب بودن فاصل-10/4
 اهمیـت ارتقـاء   ۀکنم کـه در زمینـ   ن کشور توصیه می  مسؤوالمن به   «

وري در رشد اقتصادي کشور با مـردم حـرف بزننـد؛ بگوینـد                سهم بهره 
 ۀکــاهش فاصــلوري در رشــد اقتــصادي کــشور و همچنــین  ســهم بهــره

 ایـن شـکاف درآمـدها، شـکاف      -درآمدي دهکهاي باال و پایین جامعه     
ــف جامعــه   ــین بخــشهاي مختل ــصادي ب ــت دارد-اقت ــدر اهمی ــن .  چق ای

  )2(».پسندد ها و شکافها مطلوب ما نیست؛ اسالم این را نمی فاصله
  

                                                        
  .10/9/1389هاي راهبردي، به تاریخ   بیانات در نخستین نشست اندیشه- 1
  .1/1/1390 بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال نو، به تاریخ - 2



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  گفتار ششم
  استقالل اقتصادي

  
طها، الزامات و معنا و مفهوم، اهمیت و ضرورت، پیش شر(

  )ضروریات



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  :اشاره
سـازترین    ترین و سرنوشـت     استقالل اقتصادي، یکی از حساس    

اســتقالل . هــایی اســت کــه در عرصــه اقتــصاد مطــرح اســت مقولــه
اقتصادي به زبان ساده یعنی آن که یـک کـشور از نظـر اقتـصادي               

نکتـه مهمـی   . روي پاي خود بایستد و به کسی احتیاج نداشته باشد      
در مورد استقالل اقتصادي وجود دارد این اسـت کـه اسـتقالل            که  

ــا        ــتقالل ب ــشور دارايِ اس ــه ک ــست ک ــن نی ــایش ای ــصادي معن اقت
 بلکـه بایـد   ،کشورهاي دیگر در دنیا مبادله اقتـصادي نداشـته باشـد    

المللی وجـود داشـته باشـد امـا بـا رعایـت دو               معامالت تجاريِ بین  
 اصـلیش را بتوانـد خـود     آن که کـشور نیازهـاي     اولاصل اساسی؛   

تأمین کنـد و دوم آن کـه در معـادالت اقتـصادي دنیـا و مبـادالت              
طور مـستقل مـصالح و منـافعش    ه اي باشد و خودش ب    جهانی، وزنه 

را تعیین کنـد و بـر اسـاس ایـن مـصالح و منـافع روابـط تجـاري و              
  .اش را جهت دهی نماید اقتصادي

یـاتی  براي یک کـشور، اسـتقالل اقتـصادي یـک ضـرورت ح          
استقالل اقتصادي از استقالل سیاسی، بـاالتر اسـت چـرا کـه         . است

ساز استقالل سیاسی است و تا مملکتـی در           استقالل اقتصادي زمینه  
اي سیاسـت    توانـد در هـیچ زمینـه         نمـی  ،اقتصادش به استقالل نرسد   

کشوري که وابـستگی اقتـصادي داشـته باشـد     . مستقلی اتخاذ نماید 
رو کــشورهایی باشــد کــه  واره دنبالــهبایــد در عرصــه سیاســت همــ

  !سازند اش را برآورده می نیازهاي اقتصادي
ــه . اســتقالل سیاســی پــیش شــرطها و ضــروریاتی دارد  از جمل
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یت و مـسؤول تـوان احـساس      شـرطهاي اسـتقالل اقتـصادي مـی        پیش
ــی و احــساس      ــومی، وجــدان دین ــاريِ عم ــسؤولوجــدان ک یت م

محـصوالت دارايِ قـدرت     داران، ابتکار و نوآوري، تولیـد         سرمایه
رقابت در بازارهاي جهانی و از جمله ضروریات استقالل اقتصادي 

توان نیروي انسانی کارآمد، منـابع درآمـدزا، امکانـات فـراوان،        می
المللـی و تـالش    دانش، تخصص، و همکاریهاي علمی و فنـی بـین     

  .ن را نام بردمسؤوال
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   معنا و مفهوم استقالل اقتصادي-1
 یعنی ملت و کـشور، در تـالش اقتـصادي خـود             اقتصادي،استقالل  «

روي پاي خود بایـستد و بـه کـسی احتیـاج نداشـته باشـد، معنـایش ایـن          
کـس در دنیـا داد و    نیست که ملتی که استقالل اقتـصادي دارد، بـا هـیچ           

چیـزي را خریـدن،     . داد و سـتد، دلیـل ضـعف نیـست         . کند؛ نه   ستد نمی 
تگوي تجـاري کـردن، اینهـا دلیـل      چیزي را فروختن، معامله کردن، گف     

 نیازهـاي اصـلی     اوالًاما باید طوري باشد که یـک ملـت،          . ضعف نیست 
، در معادالت اقتـصادي دنیـا و   . خودش را بتواند خودش فراهم کند    ثانیاً

نتواننـد او را بـه آسـانی کنـار بگذارنـد؛            . اي باشد   مبادالت جهانی، وزنه  
توانند او را به آسانی فـرو دهنـد و   نتوانند او را به آسانی محاصره کنند؛ ن     

  )1(».خواهند به او امال کنند هر چه می
   اهمیت و ضرورت استقالل اقتصادي-2
   استقالل اقتصادي یک ضرورت حیاتی-1/2

. براي یک کشور، استقالل اقتصادي یـک ضـرورت حیـاتی اسـت           «
هاي اقتصاد یک کـشور بـه بیگانگـان وصـل باشـد، معنـایش        وقتی رشته 
 این پیکر به جایی دیگر وصل اسـت؛        ۀکه رگ حیات و تغذی    این است   

  )2(».پس اختیار در دست دیگري خواهد بود

                                                        
، بـه  »روز معلـم «و » روز کـارگر « در دیدار با کارگران و فرهنگیان کشور، بـه مناسـبت          بیانات - 1

  .15/2/1372تاریخ 
  .10/1/1369هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 2
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  استقالل اقتصادي باالتر از استقالل سیاسی -2/2
  )1(».باالتر از استقالل سیاسی، استقالل اقتصادي است«

   پیش شرطهاي استقالل اقتصادي-3
ادي کنیم؛ اما به شـرطها و  توانیم امروز ادعاي استقالل اقتص     البته می «

  )2(».شروطها، این، چند شرط دارد
  یت و وجدان کاري عمومیمسؤول احساس -1/3

 در کشور، هر کـس، هـر کـاري را کـه بـه عهـده دارد،       که این  اوالً«
؛ خدا رحمـت    »امرء عمل عمالً فاتقنه     اهللا  رحم«: فرمود.  دهد انجامخوب  

 انجـام ا محکـم و مـتقن    دهـد و آن ر   انجـام کند آن کسی را که کـاري        
گردانیـد و سـفت    شـما اگـر یـک پـیچ را مـی         .  دهـد  انجـام دهد؛ خوب   

زنیـد،    چرخانید، اگر جایی یک بخیه می       کنید، اگر یک چرخ را می       می
کنیـد، اگـر    کنید، اگر کتاب را چاپ می     اگر ماشینی را گریسکاري می    

ن دهید، اگـر در بیمارسـتا    نویسید، اگر سر کالس درس می       کتاب را می  
به بیماران می رسید، اگر در شهرداري مشغول تمیز کردن معابر شـهري          

، اگـر محققیـد،   ایـد   اید، اگر نویـسنده     مردم خودتان هستید، اگر گوینده    
اگر روحانی هستید، اگر مشغول تحصیل و درس خواندن هـستید، اگـر             
در دانشگاه یا مدرسه هستید، اگر در کار هنر مشغولید، اگر فیلمـسازید،     

نگارید؛ هر چـه هـستید و هـر کـه       نویس هستید، اگر روزنامه     داستاناگر  
 انجـام کنیـد، بایـد سـعی کنیـد کـاري را کـه               هستید و هر جـا کـار مـی        

                                                        
  .28/1/1375 بیانات در دیدار با پرسنل و فرماندهان ارتش، به تاریخ - 1
، بـه  »روز معلـم «و » روز کـارگر «ر، بـه مناسـبت    بیانات در دیدار با کارگران و فرهنگیان کشو       - 2

  .15/2/1372تاریخ 
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 دهیـد، و    انجـام  دهید، محکم    انجام دهید، کامل    انجامدهید، درست     می
این، یکی از شرایطی است کـه اگـر محقـق شـود، مـا بـه                 . کم نگذارید 

  )1(».رسیم استقالل اقتصادي می
  افراد پولداریت مسؤول وجدان دینی و احساس -2/3

شرط دوم این است کسانی که پول و امکانات دارند، فقط بـه فکـر    «
خودشان نباشند؛ چون آن پول هم از همین کشور بـه دسـت آمـده، آن              

 همین ملـت و از همـین آب و خـاك بـه دسـت آمـده                ۀپول هم در سای   
 پـول دارم و در پولـدار شـدنِ          مـن «توانـد بگویـد       چـه کـسی مـی     . است

چنـین  مگـر  » خودم، مرهون خدمات و کمکهاي دولت و ملـت نیـستم؟      
پول در همـین  ! ریزند  از آسمان که براي انسان پول نمی  ؟شود  چیزي می 

کننـد؛    هـزاران نفـر کـار مـی       . آیـد   زندگی و تالش روزمره به دست می      
ارنـد، ایـن    کسانی کـه پـول و امکـان د        . شود  یک نفر تصادفاً پولدار می    

خـواهی   شما اگر مـی   .  خودشان مصرف نکنند   ةپول را فقط براي استفاد    
گذاري کنی و به کـاري بپـردازي، فقـط بـه فکـر ایـن                  در جایی سرمایه  

گـوییم هـیچ    رسـاند؟ مـا نمـی       نباش که این کار چقدر به مـن سـود مـی           
آن، مملکـت را  در کاري کـه تولیـد     .  شخص خودتان را نکنید    ۀمالحظ

کسانی که پول و امکانات دارنـد،  . گذاري نکنید برد سرمایه به پیش نمی  
  )2(».یت داشته باشندمسؤولوجدان دینی و احساس 

   ابتکار و نوآوري-3/3
شرط دیگر این است که در محیط کار و تالش اقتـصادي کـشور،               «

                                                        
، بـه  »روز معلـم «و » روز کـارگر « بیانات در دیدار با کارگران و فرهنگیان کشور، بـه مناسـبت          - 1

  .15/2/1372تاریخ 
  . همان- 2
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ــی . ابتکــار وجــود داشــته باشــد  ــن عــرض م کــنم چــه خــوب اســت   م
رد؛ چـه آنهـایی کـه در اختیـار          هایی که در کشور ما وجـود دا         کارخانه

 امروز تعداد زیـادي   ،دولت است و چه آنهایی که در اختیار مردم است         
از واحدهاي تولیدي در اختیار مردم و مال خود مردم است یک مقـدار          
از درآمدشان را براي تحقیق، براي پیشبرد کار و براي کیفیت بخـشیدن       

شینیم کـه دیگـري در      چرا مـا بایـد بنـ      . به کاالي تولیدیشان صرف کنند    
!  دیگر دنیا تحقیقی بکند و ما از او یـاد بگیـریم؟  ۀاروپا، یا در یک گوش   

پـس بایـد   ! فهمـیم؟  مگـر مـا کمتـر مـی    ! مگر مـا کمتـر از آنهـا هـستیم؟      
تحقیقات کنند، ابتکار کنند، تولید را جلو ببرند، صنعت را جلـو ببرنـد،           

هم یک شـرط؛ ابتکـار   این . تولید را از لحاظ کیفیت و کمیت باال ببرند 
  )1(».داشتن و نوآوري

 تولید محصوالتی کـه قابلیـت رقابـت در بازارهـاي جهـانی را               -4/3
  داشته باشند

چیزي را به بازار خواسـت بـشر در سـطح جهـان عرضـه کنیـد کـه             «
فقـط  . چشمها را به طرف شما بگرداند و بـه آن احـساس احتیـاج کننـد               

ایـن هـم یـک شـرط     .  عمـل باشـد  در این میـدان بایـد واقعـاً   . ادعا نباشد 
  )2(».است

   تکیه بر متفکران و اقتصاددانان داخلی-5/3
متفکّـرین  . دستگاههاي علمی کشور به کمک اقتصاد کشور بیاینـد      «

دولـت تکیـه بـه متفکـرین و     . دانشگاهها بیایند و براي دولت کـار کننـد     
                                                        

  . همان- 1
، بـه  »روز معلـم «و » روز کـارگر « بیانات در دیدار با کارگران و فرهنگیان کشور، بـه مناسـبت          - 2

  .15/2/1372تاریخ 
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خیـال هـم   . خواننـد  درس مـی  علمایی کند کـه در دانـشگاهها هـستند و           
د که تحقیق و حرف فالن متفکّر اروپایی که چیزي گفتـه، همیـشه            نکنن

گویند و بیست سال دیگر، ده سـال دیگـر،    امروز چیزي می . همین است 
آیـد و آن حـرف را باطـل      یـک نفـر عـالم دیگـر مـی         پنج سـال دیگـر،      

ایم هـر چـه غربیهـا     چرا ما عادت کرده. زند کند و حرف دیگري می      می
ل کنـیم و دسـت روي دسـت بگـذاریم و از        قید و شـرط قبـو       گفتند، بی 

ــذیریم؟   ــیم و بپ ــوش کن ــا گ ــد   ! آنه ــدا کنی ــتش را پی ــد درس ــما بای . ش
اقتصاددانان کشور ما باید آنچه را که با اوضاع سرزمین ما، با عقاید مـا،          
با خصوصیات مملکت ما و متناسـب بـا مـسائل اقتـصادي ماسـت، پیـدا                 

  )1(».کنند
  درآمد یر و کم قشرهاي محروم و فقحمایت از -6/3

 که گـران شـدن یـک جـنس       قشرهاي محروم و فقیر و کم درآمد،      «
گـذارد، بایـد تحـت حمایـت و        شـان اثـر مـی       فوراً در زنـدگی شخـصی     

ین مسائل اقتـصادي    مسؤولکنیم تا     این را عرض می   . پوشش قرار بگیرند  
و بخشهاي مختلف اقتصادي و کسانی کـه کـار و تولیـد در اختیارشـان               

پذیر و بـه   قضایا درست فکر کنند و این قشرهاي آسیباست، روي این   
اصـطالح مستـضعفین و محــرومین و کـم درآمـدها، بــه نحـوي کمــک      

  )2(».اهللا این ملت بتواند اقتصاد را شکوفا کند شاء شوند، تا ان

                                                        
، بـه  »روز معلـم «و » روز کـارگر « بیانات در دیدار با کارگران و فرهنگیان کشور، بـه مناسـبت          - 1

  .15/2/1372تاریخ 
  . همان- 2
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   الزامات و ضروریات استقالل اقتصادي-4
   اتکا بر نیروها و استعدادهاي بومی-1/4

ــراي « ــدن رشــتهجمهــوري اســالمی، ب ــستگی    بری ــد و واب هــاي پیون
 نیرومند ملت خـویش و اسـتعداد درخـشان      ةاقتصادي خود، فقط به اراد    
 اسـتقالل اقتـصادي، ملـت مـا     پـس، در راه  . ایرانیان متکی بـود و هـست      
  )1(».رود پیش رفت و باز هم پیش می

  علمی و فنّی امکانات و استفاده از نیروي انسانی کارآمد، -2/4
خواهد به سمت استقالل اقتـصادي بـرود، احتیـاج بـه     اگر کشوري ب «

ــش،      ــراوان، دان ــات ف ــدزا، امکان ــابع درآم ــد، من ــسانی کارآم ــروي ان نی
المللـی و بـسیاري از چیزهـاي     تخصص، همکاریهاي علمـی و فنـی بـین     

  )2(».دیگر دارد
  خارجی ترجیح دادنِ تولیدات داخلی بر -3/4

هـر کـسی هـر چـه     . کنـیم  هاي دیگران پشت نمـی  ما هرگز به داشته  «
 وقتـی   -دارد؛ چه علم، چه امکانات، چه تکنولوژي و موجودي فنـی او           

 آنها را در خدمت هـدفهاي خودمـان    همۀ اگر بتوانیم    -که ناگزیر باشیم  
 اینهـا را بایـستی وسـیله    همۀما . یی دریغ نخواهیم کرد قرار بدهیم، لحظه 

.  بـدهیم و پلی براي جوشیدن اسـتعداد سـازندگی از درون کـشور قـرار        
تـوانیم در داخـل کـشور تولیـد کنـیم، بایـستی ایـن را بـر                 هرجا که مـی   

هـر چیـزي کـه در داخـل         .  از مصنوعات خارجی ترجیح بدهیم     ةاستفاد
شود، براي ما مبارکتر از مشابه خارجی آن است؛ حتـی           کشور تولید می  

                                                        
  .1369//10هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 1
  . همان- 2
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استقالل اقتصادي

ــر از آن ــدکی بهت ــی  کــه از دســت دیگــري و دروازه ان هــاي  از دروازهی
  )1(».بشودکشور وارد 

  ن آناۀکارگیري شایسته  پرورش استعدادهاي بومی و ب-4/4
 چـه اهـل علـم، چـه     -را باید پرورش بدهیم، همـه کـس       استعدادها  «

 -اهل تکنولوژي، چه اهل ابتکار، چه اهـل مـسائل فنـی در هـر سـطحی        
مـا  .  کـه بـار سـازندگی کـشور بـر دوش آنهاسـت      بایـد احـساس بکننـد   

چنـان کـه    مـا آن  ؛ کـسی کـشور را بـراي         خودمان باید کشور را بسازیم    
 خودمـان  ۀما خودمان هستیم که خانـ . د ساختنمورد نیاز ماست، نخواه  

آنهایی که تاکنون در طـول دههـا       . سازیم  را برطبق نیازهاي خودمان می    
انـد و در ایـن    سال، با چشم طمع به ما و به کشور و به منابع ما نگاه کرده     

انـد، اینهـا     با چشم بغض به ما نگاه کـرده        دوازده، سیزده سال اخیر، غالباً    
گونـه کـه بـا      ما را آنۀدر میدان سازندگی وارد بشوند، خاناگر هم با ما    

هدفهامان، با طبیعت کـشورمان، بـا فرهنگمـان و بـا خلقیاتمـان مناسـب                
یـی خواهنـد سـاخت کـه متناسـبِ            است، نخواهد ساخت؛ بلکه به گونه     

  )2(». ما خودمان بسازیمپس، اصل این است که. خواست آنهاست
  نمسؤوال تالش -5/4

ن مـسؤوال باالتر از استقالل سیاسـی، اسـتقالل اقتـصادي اسـت کـه              «
اندرکاران مسائل اقتصاد، بایـد توجـه       کشور، نمایندگان مجلس و دست    

 ۀو کارهـاي اقتـصادي و در زمینـ    سـاز  ۀ پول، در زمینـ ۀکنند که در زمین  
 بخــشها قطــع   همــۀ را در فعالیتهــاي اقتــصادي، وابــستگی خودشــان    

                                                        
اسان وزارت نفت و مهندسان و کارگران بیانات در دیدار با وزیر و جمعی از مسؤوالن و کارشن -1

  .12/9/1370اطفاي حریق چاههاي نفت کویت، به تاریخ 
  . همان- 2
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  )1(».کنند
  در دوران طاغوتاقتصادي  خأل استقالل -5
یی بنا شده بـود کـه بـه همـان        در گذشته همه چیز این ملت به گونه       «

ــی    قــدرتها ــق مــا کــه جــاي خــود دارد، حت ــسته باشــد، صــنعت دقی  واب
کشاورزي ما را وابسته کردنـد و بیگانگـان و قـدرتهاي حـاکم و رژیـم               

بلیها، کاري کردنـد کـه کـشاورزي مـا بـا پیـشرفتهاي              منحط پهلوي و ق   
  )2(».آشنا باشد علمی دنیا نا

  
 ۀقبل از انقالب، تسلط حکومتهاي وابسته، یک اقتصاد کامال وابـست     «

  )3(».به غرب و بخصوص امریکا را در این کشور رشد داده بود
  
به گمان من، یکـی از بزرگتـرین جـرائم و گناهـان رژیـم پهلـوي،                «

ایـن کـه کـشور را از لحـاظ فنـی، صـنعتی و اقتـصادي،              از   عبارت بـود  
سرنوشـت یـک کـشور را در نـانش،     . تر کرد  وابسته نگهداشت و وابسته   

 آرد کـردن گنـدمش، در   ۀدر گندمش، در سـیلوي گنـدمش، در وسـیل        
شما از ایـن مـواد   ! مواد غذاییش و در همه چیزش، به خارج وابسته کرد      

هـا، ایـران بـه خـارج از مرزهـا وابـسته       غذایی و نان بگیرید، تا سایر چیز     
شد؛ به طوري که اگر یک وقت دشمنان اراده کنند، بتواننـد ایـن ملـت          

                                                        
  .28/1/1375بیانات در دیدار با پرسنل و فرماندهان ارتش، به تاریخ  1
 سـخنرانی در دیـدار بــا ائمـۀ جمعـه، روحــانیون، مـسؤوالن و اقـشار مختلــف مـردم شــهرهاي        - 2

دان، هشتپر طـوالش، سـبزوار و مرنـد، اعـضاي سـتاد نمـاز جمعـۀ تهـران،              کبودرآهنگ و بهار هم   
، بـه تـاریخ   )ره(اندرکاران احداث حسینیۀ امام خمینـی   آموزان گلپایگان و دست فرهنگیان و دانش  

1/9/1368.  
  .10/1/1369هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 3
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استقالل اقتصادي

طور کشوري درسـت کنـد و         کسی که این  . را از همه چیز محروم کنند     
 برسـاند، خیـانتی مرتکـب شـده اسـت کـه هـیچ        جـا   ایناداره نماید و به     

ن قابـل مقایـسه   کـه در همـین سـطح باشـد، بـا آ          خیانت دیگري جـز آن    
  )1(».نیست

  در جمهوري اسالمی ایراناقتصادي  استقالل -6
. ، در جهت استقالل اقتصادي حرکت کـرد       اولکشور ما از ساعت     «

درست است که قبل از انقالب، تسلط حکومتهاي وابسته، یک اقتـصاد             
 به غرب و بخـصوص امریکـا را در ایـن کـشور رشـد داده          ۀکامالً وابست 

هـا بریـده    ها کار بسیار دشواري بود؛ اما این رشـته     رشته بود و بریدن این   
  )2(».شد و ما توانستیم در جهت استقالل اقتصادي حرکت کنیم

  
ما باید از لحاظ اقتصادي هم خودمان را به طور کامل از زیـر نفـوذ         «

ملت ما باید بتواند بنـابر تـشخیص و مـصلحت      یعنی  . قدرتها خارج کنیم  
دارد، در داخل کـشور و  تاعی را که احتیاج خود، آن صنعت و کاال و م  

  )3(».با استفاده از منابع و امکانات موجود تولید کند
  
باید این ملت بتدریج، با ابتکار و تـالش خـود و بـا قـوت مـدیریتی          «

 مردم در جهـت آزادي  همۀشود و نیز با وحدتی که  که بر آن اعمال می  
                                                        

  .9/3/1377ۀ روز کارگر و روز معلم، به تاریخ  بیانات در دیدار با کارگران و معلمان در آستان- 1
  .10/1/1369هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 2
 سـخنرانی در دیـدار بــا ائمـۀ جمعـه، روحــانیون، مـسؤوالن و اقـشار مختلــف مـردم شــهرهاي        - 3

کبودرآهنگ و بهار همدان، هشتپر طـوالش، سـبزوار و مرنـد، اعـضاي سـتاد نمـاز جمعـۀ تهـران،                 
، بـه تـاریخ   )ره(اندرکاران احداث حسینیۀ امام خمینـی   آموزان گلپایگان و دست گیان و دانش  فرهن

1/9/1368.  
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

ــ  ــا آشــنایی آنهــا ب ــد و همچنــین ب ــدهاي و اســتقالل دارن ــه و ترفن ه توطئ
  )1(».تبلیغاتی دشمن، به طرف آزادي و استقالل کامل اقتصادي برود

  
اقتصادي کامل، هنوز فاصـله داریـم       البته تا رسیدن به یک استقالل       «

و مردم باید کـار کننـد، جوانـان بایـد درس بخواننـد، متخصـصان بایـد                  
کمـک  توانند در ایـن مقـصود مهـم ملـی            تالش نمایند و کسانی که می     

  )2(». دهندانجام آن را باید - هرگونه کمکی-کنند
   در دنیا اقتصادي خأل استقالل-7
المللـی وابـسته     دارهاي صهیونیـست بـین      دولت امریکا هم به سرمایه    «
دارهـا هـم     خـود آن سـرمایه    اگرچه ممکن است از لحاظ ملیـت،        . است

اگـر یـک رئـیس جمهـور در      . امریکایی باشند، اما دولت وابـسته اسـت       
کند، یک قـدم کـج    دارها ایجاب نمی یی که منافع سرمایه  جا  آنامریکا،  
کننـد و    پـایش را از دایـره بیـرون مـی      - مثـل کنـدي و امثـال او        -بردارد

  )3(».آورند پدرش را درمی
  
شناسـیم کـه صـنعتی و پرادعـا و      ما کشورهاي قوي و بزرگی را می    «

  بـا کـشوري      داراي پیشرفتهاي گوناگونند که با تمام این خـصوصیات،        
یی کرده و چند قلم جنس به یک کشور فروخته و پـولش را هـم          معامله

خواهد جنس را تحویـل بدهـد، امریکاییهـا از         گرفته است؛ اما وقتی می    
کنند که تحویـل ندهـد، ایـن دولـت هـم دیگـر           آن طرف دنیا اشاره می    

                                                        
  . همان- 1
  .10/1/1369هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 2
  .20/11/1368هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 3
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استقالل اقتصادي

این کشور، اروپایی و صـنعتی و  ! کند جنس را تحویل بدهد  جرأت نمی 
ته هــم اســت و اگــر بــه او بگوییــد شــما مــستقل نیــستی، رگهــاي پیــشرف

  )1(»!زند گردنش بیرون می
  
. بیشتر کشورهاي انقالبی در قـرن معاصـر، متمایـل بـه شـرق بودنـد         «

مثالً وقتی کـه چـین   . کردند  اینها از دولتها و قدرتهاي شرقی استفاده می       
 بـزرگ   کـه بـرادر  -انقالب کرد، تا ده سال بلکه بیشتر، کشور شـوروي   

 بـه چـین     -شـد و در انقـالب سوسیالیـستی پیـشگام بـود             او محسوب می  
کرد و متخصص و کارشـناس بـه آن کـشور             کمک اقتصادي و فنی می    

)2(».گونــه بودنــد ســایر کــشورهاي کمونیــستی هــم همــین. فرســتاد مـی 

                                                        
  . همان- 1
  .10/1/1369هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 2



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  گفتار هفتم
  پیشرفت و عدالت

  
  )مفاهیم، آثار، پیش شرطها، الزامات(



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  :هاشار

پیشرفت مورد نظر جمهوري اسـالمی، پیـشرفتی همـه جانبـه و         
. با تمسک به ارزشهاي اخالقـی و پایبنـدي بـه ایمـانِ دینـی اسـت                 

 غربـی   دیـدگاههاي پیشرفت مورد نظر ما تفاوتهـا و اشـتراکاتی بـا            
      ت این تفاوتها و اشتراکات را    دارد که باید در عرصه پیشرفت بشد

پیچیـده   قـدر وسـیع و     پیـشرفت آن   ۀمدنظر قرار دهیم چراکـه دامنـ      
 رخ آندقتـی و مـسامحه در جریـان     است که اگر کـوچکترین بـی   

که در دلِ  -عوامل منفیِ پیشرفت غربیدهد ممکن است ناخواسته    
 در پیشرفت مـا رسـوخ     -استشان نهفته     دستاوردهاي علمی و فنی   

  .کند و معضالتی را از این بابت متوجه ما نماید
ت ما مبانی معرفتی ناب و روشنی بخـشی      در فرهنگ و اعتقادا   

مان قرار گیرنـد و مـا را از      توانند اساسِ پیشرفت    وجود دارد که می   
. نیـاز نماینـد   گرایش به مبانی غربی بـه بهانـه پیـشرفت و ترقـی بـی             

 ملی در پیشرفت، رشد همه جانبـه در     هویت عناصر اصلی    ۀمالحظ
نـسانی و احـساس    اۀکنار عشق به معنویت و ارتباط بـا خـدا، عاطفـ     

ِ فرهنگی و عقیدتی ما به شـمار   یت از جمله ارزشهاي متعالی مسؤول
باشـند و نـه    هرگونـه پیـشرفتی   ۀتوانند پایه و پـشتوان   آیند که می    می

تنها آسیبها و مضراتی ندارند بلکه تاریخ نشان داده است کـه آثـار        
  .شماري نیز بر آنها مترتب است مثبت و برکات بی
اي شـده    به آن توجه ویـژه     است که در اسالم      اي  عدالت مقوله 

تـوان گفـت کـه در اسـالم در عرصـه مـسائل              به جرأت مـی   . است
. اجتماعی، هیچ چیز به قدر عدالت، مورد توجه قرار نگرفته اسـت          
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 اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب          اقتصاد و عرصۀ  

در مکتب امام خمینی نیـز عـدالت اجتمـاعی یکـی از مهمتـرین و                 
  .گردد ترین خطوط محسوب می اصلی

تـوان گفـت کـه عقالنیـت و       نیـز مـی   در مورد الزامات عدالت     
      دهنـد   را تـشکیل مـی  آنمعنویت، دو مـورد از مهمتـرین الزامـات .

 به این صورت است که اگر عقـل و خـرد     آنجایگاه عقالنیت در    
ــسان    ــشود، ان ــه ن ــه کــار گرفت ــه در تــشخیص مــصادیق عــدالت ب ب

  شود؛ گمراهی و اشتباه دچار می
آن مـورد انتظـار   هایی کـه عـدالت در    یکی از مهمترین عرصه   

 ژرف میـان  ۀاز میـان رفـتن فاصـل      . باشـد    اقتصادي مـی   ۀاست عرص 
ــا، یکــسان کــردنِ     ــابحق و محرومیته ــاي ن ــات و برخورداریه طبق

ــدالت     ... موجــود و ــصادیق ع ــاهیم و م ــه مف ــه از جمل ــه و هم هم
عـدالت اقتـصادي یعنـی فرصـتها در مقابـل همـه         . اقتصادي هـستند  

 همه قرار گیرد و از تبعـیض      ةادباشد و امکانات عمومی مورد استف     
    چنـین عـدالتی    . ت اجتناب شود  در برخورداریهاي اقتصادي به شد

نه تنهـا فوایـد و آثـار مثبـت فـراوان و عظیمـی دارد بلکـه پـشتوانه                 
  .گردد امنیت اقتصادي و فعالیتهاي سالم اقتصادي نیز محسوب می

تأمین عدالت، هدف اصلی در نظام جمهوري اسالمی و محور   
ما معتقدیم در کشور باید عدالت باشـد و ثـروت           . باشد  قالب می ان

حرکـت در چهـارچوبِ چنـین      .  مـردم تقـسیم شـود      همۀملی میان   
ــراي ج   ــزي ب ــاکنون دســتاوردهاي غرورانگی ــوري ماعتقــادي، ت ه

  .اسالمی به همراه داشته است
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   پیشرفت-1
   مفهوم پیشرفت-1/1

 همۀ و هر جور،   آنچه که پیشرفت هست، این است که ما از هر که          «
 عمـل و   مرحلـۀ دانشهاي مورد نیازمان را فرا بگیـریم؛ ایـن دانـش را بـه               

 دامنـۀ  کـه   ایـن  بـدهیم، بـراي      انجام تحقیقات گوناگون    کاربرد برسانیم، 
ــادي     ــات بنی ــدهیم، تحقیق ــعه ب ــم را توس ــات  انجــامعل ــدهیم، تحقیق  ب

نـاوري   دهیم، تا فناوري را به وجود آوریم یا ف        انجامکاربردي و تجربی    
جدید را به وجود بیاوریم یا فناوري را تکمیـل کنـیم؛ تـصحیح کنـیم و        

ــدهیم؛ در انجــام ــشرفتهاي دنیــا فــرا  زمینــۀ ب  آموزشــهاي مــدیریتی از پی
بگیریم، آن را بین خودمان بر طبق نیازهـا و عـرف و فرهنـگ خودمـان            

  )1(».مان تطبیق کنیم تحلیل و فهم کنیم و با جامعه
  
»   مقصود از پیشرفت، پیشرفت    .  محض نیست  پیشرفت در یک جهت
  )2(».جانبه است همه

   عناصر پیشرفت-2/1
: ، متوقـف بـر دو عنـصر اسـت         اول درجـۀ  کشور در    ماديپیشرفت  «

اگـر علـم    . یک عنصر، عنصر علم است؛ یک عنصر، عنصر تولید است         
اگـر علـم   . رود بیند؛ کشور با علـم پـیش مـی         نباشد، تولید هم صدمه می    

 و تکامـل و  تحـول ر اساس این علم و بـر بنیـاد دانـش، تولیـد         باشد، اما ب  

                                                        
  .18/8/1385 دیدار با دانشجویان، به تاریخ - 1
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 2
1/1/1388.  
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عیـب کـار مـا در دوران    . زنـد  افزایش پیدا نکند، بـاز کـشور درجـا مـی        
حکومت طواغیت این بود که نـه علـم داشـتیم، و چـون علـم نبـود، نـه                     

لـذا دنیـا وقتـی    .  علم و پیشرونده و رشدیابنده داشتیم     پایۀتولید متکی بر    
 آسـیا کـه دیرتـر از اروپـا وارد     ةشد، پیش رفت؛ قار  وارد میدان صنعت    

میـدان صـنعت شــده بـود، پـیش رفــت؛ ولـی مـا بــر اثـر حکومـت ایــن         
خـواهیم جبـران      اگـر مـی   . طواغیت و شرایط گونـاگون، عقـب مانـدیم        

خواهیم، و ملتمـان حرکـت هـم کـرده اسـت و بـه میـزان              که می  -کنیم
  )1(».همیت بدهیم باید به علم و تولید ا-زیادي پیش هم رفته است

   پیش شرطها و پیش فرضهاي پیشرفت-3/1
 و آحـاد مـردم بـه طـور برابـر            نمسؤوال بعدي من، توصیه به      ۀتوصی«
اگر کشور بخواهد به سمتی     ! این توصیه این است که عزیزان من      . است

ــراي آن مطلــوب اســت  چــه از لحــاظ اقتــصادي، چــه از لحــاظ  -کــه ب
 پیـشرفت کنـد، بـه    -م و سـواد سیاسی، چه از لحاظ معنوي یا سـطح علـ      

  )2(».تشنج احتیاج دارد محیط آرام و بی
  
فعالیت و ابتکـار و نـوآوري و خالقیـت، اسـاس پیـشرفت انـسان و                 «

  )3(».زندگی انسانی است
  
 جهـانی شـدن   مـسألۀ  عـرض بکـنم و آن    جـا   ایناي را در      یک نکته «
کند  جهانی شدن، اسم خیلی قشنگی است و هر کشوري فکر می          . است

                                                        
  .8/2/1389 بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ - 1
  .24/8/1379، به تاریخ  بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراك- 2
  .18/2/1384 بیانات در دیدار با کارکنان مجتمع مس سرچشمه، به تاریخ - 3
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اما جهانی شدن به معنـاي تبـدیل   . شود زارهاي جهانی به رویش باز می   با
داري غـرب، نبایـد مـورد     اي در ماشین سـرمایه      شدن به یک پیچ و مهره     

اگـر قـرار اسـت جهـانی شـدن بـه معنـاي         . قبول هیچ ملت مستقلی باشد    
اسـتقالل  -درست کلمه تحقق پیدا بکند، باید کشورها استقالل خودشان 

گیري خودشـان را حفـظ         و قدرت تصمیم   -الل سیاسی اقتصادي و استق  
 جهانی شدن که دهها سـال پـیش از طریـق بانـک جهـانی و              کنند؛ و اال  

 که همـه  -المللی پول و سازمان تجارت جهانی و امثال اینها       صندوق بین 
.  به وجود آمـده، ارزشـی نـدارد   -ابزارهاي امریکایی و استکباري بودند    

 اسـتقالل اسـت؛ کـه اگـر ایـن نباشـد       مـسألۀ بنابراین، یـک اصـل مهـم،     
  )1(».پیشرفت نیست، سرابِ پیشرفت است

   تقلیدي آفات پیشرفت-4/1
وابسته کردن اقتـصاد،    . رایج شدن و پیشرفت تقلید، پیشرفت نیست      «

گرایی در دانشگاه؛ که هر چه که آن طـرف      تقلیدي کردن علم، ترجمه   
، مـا همــان را  انـد  مرزهـا، مرزهـاي غربــی و کـشورهاي اروپـایی، گفتــه    

ترجمــه کنــیم و اگــر کــسی حــرف زد، بگوینــد مخــالف علــم حــرف   
 ترجمـه  کـه  ایننه . دانیم زند؛ پیشرفت نیست و ما این را پیشرفت نمی   می

ام؛ نخیر، ترجمـه   را رد کنیم؛ من این را بارها در مجامع دانشگاهی گفته      
هم خیلی خوب است؛ یاد گرفتن از دیگران خـوب اسـت؛ امـا ترجمـه            

حـرف دیگـران را بفهمـیم تـا         .  تا بتوانیم خودمان به وجود آوریـم       کنیم
 ۀ همیـشه پـاي حـرف کهنـ    کـه  ایـن حرف نو به ذهن خود مـا برسـد؛ نـه       

 مسائل اجتمـاعی پنجـاه، شـصت     زمینۀیک حرفی را در     . دیگران بمانیم 

                                                        
  .27/2/1388 بیانات رهبر معظّم انقالب در دیدار با استادان و دانشجویان کردستان، به تاریخ - 1
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 اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب          اقتصاد و عرصۀ  

سال پیش فالن نویسنده یا فیلسوف یا شبه فیلسوف فرهنگی گفته، حـاال   
ر کند و همـان را دوبـاره بـه     آقایی بیاید در دانش    گاه، دهنش را با غرور پ

ایـن پیـشرفت نیـست؛ پـسرفت        ! عنوان حرف نو براي دانشجو بیان کنـد       
ت زبـان و ملـی را مغـشوش کـردن،           . است اسـالمی ملـی را سـلب       هویـ 

مـا وابـسته شـدن    . سازي، پیشرفت نیست   بازي به جاي مدل     کردن و مدل  
  )1(».دانیم و غربی شدن را پیشرفت نمی

  تحولبا پیشرفت و مطلوب  برخورد -5/1
دو؛ از  .  نبایـد سـینه بـه سـینه شـد          تحولیک؛ با   : حرف ما این است   «

 نبایـد دشـمنی کـرد، کـه         تحـول سه؛ نه فقط با     .  باید استقبال کرد   تحول
، تحـول  را باید مدیریت کـرد؛ در  تحول چهار؛  .باید از آن استقبال کرد    

ی کـه  تحـول . ی را باید در نظر گرفتدگرگونی به سمت پیشرفت و تعال  
 را بـا آنارشیـستم و       تحولپنج؛  .  بدي است  تحولموجب پسرفت بشود،    

 تحـول  ۀو بـاألخره پایـ  . ساختارشکنی و هرج و مرج نباید اشتباه گرفـت    
ــا    ــشرفت در دنی ــروز معیارهــاي پی ــزي کــه ام ــر از آن چی ــستی غی  را بای

 ةو معیارهـاي ویـژ   دانـست؛  - که اغلبش را شـمردیم     -شود  محسوب می 
هـاي اخـالق، معنویـت،     اسالمی و حرف نـو اسـالم در زمینـه         جمهوري  

معرفت الهی، انـسان دوسـتی و ارتباطـات و عواطـف بـشري را در نظـر             
  )2(».گرفت و اینها را هم بایستی جزو معیارهاي پیشرفت دانست

   پیشرفت از دیدگاه اسالم-6/1
:  نگـاه بـه انـسان اسـت        ایـن  ۀاساس نگاه اسالمی به پیشرفت، بر پایـ       «

                                                        
  .18/8/1385 دیدار با دانشجویان، به تاریخ - 1
  . همان- 2
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دانـد؛ داراي دنیـا و آخـرت؛          اسالم انسان را یک موجود دوساحتی مـی       
 مطـالبی اسـت کـه در بـاب پیـشرفت بایـد در نظـر گرفتـه         مـۀ  هۀاین پای 

اگـر یـک   . بـشود؛ شـاخص عمـده ایـن اسـت؛ فـارقِ عمـده ایـن اسـت         
تمدنی، یک فرهنگی و یـک آئینـی، انـسان را تـک سـاحتی دانـست و            

ی به حساب آورد، طبعـاً    ی دنیا سان را فقط در زندگی مادي     شبختی ان خو
ــا پیــشرفت در منطــق اســالم  ــسان را دو -پیــشرفت در منطــق او، ب  کــه ان

 اسـالمی   جامعـۀ کشور ما و    .  متفاوت خواهد بود   کلّی ب -داند  ساحتی می 
آن وقتی پیـشرفته اسـت کـه نـه فقـط دنیـاي مـردم را آبـاد کنـد، بلکـه                     

دنیــا و : خواهنــد پیغمبــران ایــن را مــی. دآخــرت مــردم را هــم آبــاد کنــ
 دنبـالگیري از  تـوهم عنه واقع بشود به   نه دنیاي انسان باید مغفولٌ  . آخرت

. خاطر دنبالگیري از دنیـا ه  واقع بشود بعنه  مغفولٌآخرت، نه آخرت باید  
آن پیـشرفتی کـه در      . اسـاس، ایـن اسـت     .  مهمـی اسـت    ۀاین بسیار نکتـ   

  )1(».چنین پیشرفتی است این. ت اسالمی مورد نظر اسجامعۀ
  در ایرانمورد نظر غرب  پیشرفت  نمونۀ-7/1

 حرفهاي گوناگونی در سطح دنیا مطـرح  »پیشرفت چیست؟« که  این«
هـاي متنـاقص،    توصـیه هاي قالبـی،   همه جور حرفی هست؛ نسخه   . است

بالیی بـود کـه در آغـاز شـروع     عجیب و غریب و بعضاً خائنانه، که این     
پیـشرفت  هـاي   اول کـه نـشانه   . ور به جان ما ایرانیها افتاد     سازي کش   مدرن

اروپایی براي ایرانیها معلوم شد، کم کـم بـه فکـر افتادنـد کـه ببیننـد در          
اروپا، در آن طرف دنیا، چه خبر است؛ قبل از آن، اصـالً خبـر نداشـتند           

قدر گرفتـار حرمـسراها و    سالطین قاجاري آن! که در دنیا چه خبر است     

                                                        
  .27/2/1388انقالب در دیدار با استادان و دانشجویان کردستان، به تاریخ  بیانات رهبر معظّم - 1
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ارزش خودشـان بودنـد    ها و گرفتاریهاي شخصی و مسائل بـی       خانه  سفره
گـذرد، خبـر نداشـتند، رنـسانس       در دنیا چه دارد مـی که اینکه اصالً از    

اش چـه شـد؟    چه بود؟ چطور به وجود آمد؟ چرا به وجود آمـد؟ نتیجـه      
بعـد  ! شاه و بعد از آن ملتفت نبودنـد    اصالً این قضایا را تا دوران فتحعلی      

 سـالحهاي  ۀ روس شـد و دسـتگاه قاجـاري بـه واسـط           که جنگ ایران و   
 امکانات جدیـد و سـالحهایی کـه بـراي     ز که آن روز ا    - روسها ۀپیشرفت

 تـو دهنـی محکمـی خـورد، تـازه      -خودشان ساخته بودنـد، بهـره بردنـد    
کسانی را به اروپا فرستادند و سفراي اروپایی هم که در ایـران زنـدگی                

اي هـم   آورها و مـأموران ویـژه   غامپی. کردند، دست و پایی باز کردند   می
سـازي نفـوذ سیاسـی بـه ایـران گـسیل شـدند و بـا روشـهاي              براي زمینـه  

ین کسانی که با مـوج بـه اصـطالح مدرنیتـه       اول. خودشان به ایران آمدند   
هـا، رجـال دربـار قاجـاري و       مواجه شدند، چه کسانی بودنـد؟ شـاهزاده       

بري نداشـتند، علمـا      مردم که خ   ۀعام. شخصیتهاي متنفذ سیاسی آن روز    
جـز  اینهـا هـم ب  . دانـستند  ه چیـزي نمـی  که اطالعی نداشتند و دیگران کـ    

 در -شـود گفـت بـدون اسـتثنا      تقریبـاً مـی  -خیلی افـراد معـدود، عمومـاً     
مبهوت شـدند؛ دسـت    با این فرهنگ و پیشرفتهاي غربی مات و       ۀمواجه

بـه  و پاي خودشان را گم کردند و نتوانـستند ذهـن و عقـل خودشـان را          
. کار بگیرند و از پیشرفت طرف مقابـل، بـه فکـر پیـشرفت خـود بیفتنـد               

نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در دوران مشروطیت و بعـد از اسـتقرار          
شـان ایـن شـد کـه اگـر ایـران               مـا عقیـده    اول درجـۀ آن، روشنفکرهاي   

ایـن،  ! بخواهد پیشرفت کند، باید از فرق سـر تـا پـا غربـی کامـل بـشود               
طور هم عمل کردند و این روند تا حکومت           و همین . محضیعنی تقلید   

  .پهلوي ادامه داشت
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ریزي کرد تـا بـا سـرعت بیـشتري          حکومت پهلوي آمد این را برنامه     
 قاجـار بـود، قــانع   ةبــه آن مقـداري کـه در دور  .  بگیـرد انجـام ایـن کـار   

ــد ــا روشــنفکر    . نبودن ــد ت ــد؛ چن ــن ســر کــار آوردن ــراي ای ــوي را ب پهل
 اعتماد خودشان از ایرانیهاي تحت تأثیر غـرب را هـم    موردةنشاند  دست

. به عنوان عناصر فرهنگی، دور و بر آن گذاشتند تا همین کـار را بکننـد     
هـاي    حذف کردن نشانهمسألۀ تغییر لباس و  مسألۀ کشف حجاب،    ۀمسأل

هـاي   میرزا، سید، خان، آقا، دادن امتیازات فـراوان در زمینـه    : ایرانی اسم 
 از  - که روز به روز هم بیـشتر شـد         -شارهاي خارجی نفت و آوردن مست   

 انگلیـسیها رضـاخان را کنـار گذاشـتند، در         -بعد هم که  . این قبیل است  
ــن  ة همــه کــار1332 بعــد، امریکاییهــا از ســال  ةدور  کــشور شــدند؛ ای

ت ما در دوران طاغوت است کـه بـا همـان مـدیریت              تحوالسرگذشت  
اي کـاش در  . تها رفـت  خطرناك که گفتم، به سمت نابود کـردن اصـال         

یعنی ایرانیها در طول    . نه، هیچ چیز هم نگرفتند    ! گرفتند  مقابل چیزي می  
 که در اختیار انگلیـسیها و  - بیش از شصت، هفتاد سال    -ماديسالهاي مت 

غربیها بودند، این قدرت را پیدا نکردند که مـثالً یـک مرکـز تحقیقـات      
 دو تـا اختـراع   علمی در کشور به وجود آورنـد کـه ظـرف پنجـاه سـال              

درست کند؛ دانشمندانی را تربیت کننـد کـه دو، سـه تـا کـشف جدیـد        
آنهـا چـه   . علمی بکنند؛ یعنی اینها این اندازه از غـرب اسـتفاده نکردنـد            

 کـه   ی اقتـصادی  ةمصرف کنند . خواستند  خواستند؟ مصرف کننده می     می
به طور طبیعی با خودش مصرف فرهنگی و تسلیم سیاسی را هـم همـراه      

. خواستند؛ اینهـا هـم راحـت تـسلیم شـدند و دادنـد       آنها این را می  . ددار
 این تشنجها، درگیریهـا و چالـشهایی کـه شـما در دوران حکومـت          همۀ

بینیـد کـه    قاجاریه از زمان تنباکو تا دوران رضاخان و تـا بعـد از آن مـی       



  
 

 

144

 اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب          اقتصاد و عرصۀ  

اي از مؤمنین به رهبري علما از یـک طـرف و حکـام جـائر از               بین جبهه 
 ۀدر قـضی . ت گرفتـه از ایـن قـضیه اسـت    أ گرفـت، نـش   امانجیک طرف   

، میرزاي شیرازي در مقابل دادن امتیاز مفت و مجانی یـک    »رژي«امتیاز  
در . منبع درآمد بزرگ در کشور به غربیهـا و خارجیهـا، مخالفـت کـرد           

 قرارداد معروف   -99 قرارداد   قضیۀطور، و در      همین» رویتر« امتیاز   قضیۀ
 کـشور را بـه دسـت       همۀکه در واقع طبق آن،      » ولهقرارداد وثوق الد  «به  

طــور بــود، کــه مــدرس، آن روحــانی   هــم همــین-دادنــد انگلیــسها مــی
  .برجسته، مخالفت کرد

 ملـی شـدن صـنعت نفـت هـم کـه مرحـوم آقـاي کاشـانی                   قضیۀدر  
این چالـشهایی کـه علمـا    . طور بود دخالت کرد، همین) اهللا علیه  رضوان(

 که مـردم و بـسیاري از روشـنفکرها      -اشتندام دورانهاي مختلف د   با حکّ 
 همه در این مرز اسـت؛ مـرز منـافع ملـی، و           -هم با اینها همراهی کردند    

گیـري قـدرتهاي بیگانـه      ناشی از اراده و تصمیم   تحولآن طرف هم که     
هاي غربـی و بیگانـه، بعـضاً حتـی      هاي پیشرفت و نسخه   پس نسخه . است

  )1(».خائنانه است
  
گـاهی اوقـات    . ها باید ترسـید     کردم، از بیراهه  طور که عرض      همان«

کننـد کـه بیراهـه        ی را بـراي پیـشرفت پیـشنهاد مـی         اییک چیزها و راهه   
 پهلـوي کـه حقیقتـاً     دورةاش را گفتم؛ مثل پیشرفتهاي        یک نمونه . است
 کـه حـاال جـاي    -اش پـسرفت و سـقوط بـود    اش توقف و بعـضی   بعضی

 آن یـک الگـو بـود        -تفاصیلش در این جلسه نیست؛ چون وقت نیـست        
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که واقعاً بیراهه بود؛ به ظواهر دلخوش کردن، غربیها را معیـار و مـالك        
شـود کـه    اش همـین مـی     کردن که نتیجه  قرار دادن و دنبال آنها حرکت       

ــشاهده    ،در آن پنجــاه ــوي م  شــصت ســالِ شــوم و ســیاه در دوران پهل
  )1(».شد

   پیشرفت مورد نظر جمهوري اسالمی-8/1
   بودنِ پیشرفتجانبه همه -1-8/1

جانبـه اسـت؛ یعنـی      را عرض کردم؛ مقصود، پیشرفت همه      پیشرفت«
. کنـیم   را هم نفـی نمـی  ماديپیشرفت  .  و پیشرفت معنوي   ماديپیشرفت  

 پیـشرفتهاي  مـسألۀ  اشتغال مردم، مسألۀ معیشت مردم، مسألۀبعضی مطلقاً  
اسـت و   اینها کامالً مهم    . گیریم  علمی و فناوري را مطلقاً دست کم نمی       

ها فقر نباشـد، بیکـاري نباشـد، گرانـی و          باید دنبال شود، تا در این زمینه      
اما در کنارش، بـه ایـن اکتفـا    . تورم قیمتها نباشد؛ در این تردیدي نیست    

 روزافـزون و   ةکنیم، بلکه باید فکر روشن، اعتقاد عمیـق، انگیـز           هم نمی 
ترش پیـدا  جوشان و اخالق انسانی و واالي اسـالمی در کنـار اینهـا گـس         

  )2(».کن
  
   ذهنهـا وجـود داشـت، تزریـق شـده بـود         خطرنـاکی در   تـوهم یک  «

 و آن - وجود داشـته باشـد     توهماید در بعضی از ذهنها هنوز هم این         ش-
افتگی از توسعۀ تقابل و تضاد میان عقالنی زیستن و        توهمعبارت بود از    

بـاور  . یک طرف، و معنوي زیـستن و اخالقـی زیـستن از طرفـی دیگـر                
ده بود براي بعضی که اگر جامعه بخواهد عقالنی و عملگـرا و رونـده     ش
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 در راه پیشرفت زندگی بکند، ناچار اسـت از اخالقیـات      ةگیرند  و شتاب 
اگر بـه همبـستگی اخالقـی فکـر     ! و معنویات و دین و خدا فاصله بگیرد     

 ضـوابط و حـدود دینـی و     ۀ دل بسته بودیم، مالحظـ     کردیم، به معنویات  
نظـر کنـیم؛ از    دیم، ناچاریم از پیشرفته بودن کشور صرف  اخالقی را کر  

دالئـل  . ی وجـود داشـته   تـوهم یک چنین   ! زندگی عقالنی چشم بپوشیم   
ــل      ــن گمــان باطــل، و دالئ ــن گمــان؛ ای ــاریخی روشــنی هــم دارد ای ت

  .شناسی هم دارد جامعه
خواهیم بر آن پا بفشاریم، ایـن اسـت کـه جمهـوري              آنچه که ما می   

ــت  ــن  اســالمی و حاکمی ــن و اســالم ای ــوهم دی ــا .  را ابطــال کــرده ت م
توانیم هم عقالنی و منطقی و علمی و پیـشرفته زنـدگی    خواهیم و می  می

  دک به ارزشهاي اخالقـی خودمـان و پایبنـ   کنیم، هم در عین حال متمس 
بـه ایمـان دینـی خودمـان و عامـل بـه فـرائض و لـوازم زنـدگی مــذهبی          

  )1(».تر برویم ت هم پیشخودمان باقی بمانیم؛ بلکه در این جه
   پیشرفت مطابق شاخصهاي ایران اسالمی-2-8/1

تعریفهایی براي پیشرفت و کشور پیشرفته در دنیا معمول اسـت؛ مـا          «
کنـیم؛ مـثالً صـنعتی شـدن و فـرا           اغلب اینهـا را قبـول داریـم و رد نمـی           

خودکفـایی؛ کـشور در     . صنعتی شدن کشور؛ اینها دلیل پیشرفت اسـت       
 کلّـی  از دیگـران ب کـه  ایـن نه .  اساسی باید خودکفا باشد   مسائل حیاتی و  

نیاز باشد، نه؛ اما اگر به کـسی یـا کـشوري، در چیـزي احتیـاج دارد،         بی
طوري روابطش را تنظیم کند که اگـر خواسـت آن را بـه دسـت آورد،       
دچار مشکل نشود؛ او هم چیزي داشته باشـد کـه مـورد نیـاز آن کـشور        

  .است؛ خودکفایی یعنی این
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وري، ارتقـاء سـطح       فور تولیدات، وفـور صـادرات، افـزایش بهـره         و
سواد، ارتقاء سطح معلومات عمومی مردم، ارتقاء خـدمات شـهروندي،          

 بـه قـول تعبیـرات    -خدمت دادن به شهروندان، رشد نـرخ عمـر متوسـط    
هـاي پیـشرفت اسـت و درسـت            اینها جـزو نـشانه     -اخیر، امید به زندگی   

 ریشه کنی بیماریهاي گونـاگون در  کاهش مرگ و میر کودکان، . است
کشور، رشد ارتباطات و امثال اینها، شاخصهایی است که در دنیـا بـراي      

کنـیم و   کنند و ما ایـن شاخـصها را رد نمـی    یک کشور پیشرفته ذکر می    
منتها توجه داشته باشـید ایـن شاخـصها را وقتـی کـه بـه مـا                  . قبول داریم 
 در -ن شاخـصها نیـستیم   بـه مـا کـه تـشکیل دهنـدة ایـ        -دهند  تحویل می 

الي آن، چیزهایی است که دیگر آنها جزو شاخـصهاي پیـشرفت و               البه
آورنـد کـه ایـن صـادر کـردن            توسعه نیست؛ چیزهـایی را بـه میـان مـی          

فرهنگ مخالف با هویت و شخصیت ملـی و میـل بـراي وابـسته کـردن                 
  )1(».کشورهاست

   ابعاد پیشرفت در جمهوري اسالمی-9/1
: ر کشور، این ملت، شایسته و سزاوار پیـشرفت اسـت      ابعاد د  همۀاز  «

پیشرفت در تولید ثروت ملی، پیشرفت در دانش و فناوري، پیشرفت در          
ــینعــزّتاقتــدار ملــی و  المللــی، پیــشرفت در اخــالق و در معنویــت،   ب

 هم امنیت اجتماعی، هم امنیت اخالقی براي        -پیشرفت در امنیت کشور   
وري معنـایش ایـن       ارتقـاي بهـره   . يور   پیشرفت در ارتقـاي بهـره      -مردم

از نفـت  . است که ما بتوانیم از آنچه که داریم، بهترین استفاده را بکنـیم       
 موجـود، از راه موجـود و از آنچـه    ۀموجود، از گاز موجود، از کارخانـ    
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همچنــین . کــه در اختیــار هــست، بیــشترین و بهتــرین اســتفاده را بکنــیم 
عی؛ کــه اگــر ملتــی دچــار ی و انــضباط اجتمــایــگرا پیــشرفت در قــانون

شکنی بر ذهن و عمـل مـردم حـاکم بـشود، هـیچ                قانونی بشود، قانون    بی
ــت و کــشور نخواهــد شــد    ــصیب آن مل ــشرفت معقــول و درســتی ن . پی

 انقـالب  اولو انسجام ملی؛ چیـزي کـه دشـمنان از         پیشرفت در وحدت  
ام اند آن را به هم بزنند؛ اما خوشبختانه ملت ما اتحاد و انـسج       سعی کرده 
اسـتفاده   ی که ممکن بود براي تفرقه مـورد سـوء         یها   زمینه همۀخود را با    

قرار بگیرد، حفظ کرده است؛ این را ما باید هرچه بیشتر کنـیم و ارتقـاء     
 طبقات بتوانند از رفاه برخـوردار  همۀپیشرفت در رفاه عمومی؛  . ببخشیم
پیــشرفت در رشــد سیاســی؛ کــه درك سیاســی، رشــد سیاســی،  . شــوند

تحلیل سیاسی براي جمعیت عظیمی مانند جمعیت ملت ما، مثـل          قدرت  
هاي دشمنان است؛ لذا مـا بایـد        یک حصار پوالدین در مقابل بدخواهی     

مردم مـا از لحـاظ رشـد سیاسـی، امـروز      . رشد سیاسی خود را باال ببریم     
هم از بسیاري از ملتها جلویند؛ اما باز در این جهـت هـم بایـد پیـشرفت                 

هـا بایـد      ایـن زمینـه    همـۀ  ملـی؛ در     ةیري، عـزم و اراد    پذ  یتمسؤول. کنیم
  )1(».پیشرفت بشود

  هاي پیشرفت در نظام جمهوري اسالمی  عرصه-10/1
.  بایـستی مـشخص کنـیم   کلّـی هاي این پیـشرفت را بـه طـور           عرصه«

  )2(».ساسی وجود دارد اۀچهار عرص
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   فکرۀ در عرصپیشرفت -1-10/1
 مـا بایـستی جامعـه را       .سـت  فکر ا  ۀ، پیشرفت در عرص   اول درجۀدر  «

. ر حرکت دهیم؛ این هـم درس قرآنـی اسـت    متفکّ جامعۀبه سمت یک    
ــرون«شــما ببینیــد در قــرآن چقــدر  أفــال «، »لقــوم یعقلــون«، »لقــوم یتفکّ

ورزي را  ما باید جوشیدن فکـر و اندیـشه  . داریم» اقال یتدبرون«،  »یعقلون
البتـه  .  کنـیم   خودمان به یک حقیقت نمایـان و واضـح تبـدیل           جامعۀدر  

 نخبگان شروع خواهد شد، بعـد سـرریز خواهـد شـد بـه      ۀاین از مجموع  
ــن راهبردهــا. آحــاد مــردم ــه ای ــزار کــار، . ی دارد، الزامــاتی داردیالبت اب

ریزیهـا اینهـا همـه     هاست؛ که بایـد در برنامـه    آموزش و پرورش و رسانه    
  )1(».لحاظ شود و بیاید

   پیشرفت در عرصۀ علم-2-10/1
 علـم  ۀ عرصـ  - اسـت  اول ۀ که اهمیتش کمتـر از عرصـ       - دوم ۀعرص«
البته علم هـم خـود، محـصول فکـر     . در علم باید ما پیشرفت کنیم   . است
در همین زمان کنونی، در حرکت به سمت پیشرفت فکري، هیچ           . است

خوشـبختانه چنـد   . نبایستی تـوانی و کوتـاهی و کـاهلی بـه وجـود بیایـد        
شـده؛ نـوآوري علمـی و    سالی است که این حرکـت در کـشور شـروع     

علـم هـم   . حرکت علمـی و بـه سـمت اسـتقالل علمـی حرکـت کـردن               
جوري است دیگر؛ بالفاصـله در قالـب فناوریهـا و اینهـا خـودش را              این

در موارد زیادي، محصول حرکـت علمـی هـم مثـل ایـن            . دهد  نشان می 
 آن  ة مورد بحث ما از چیزهاي بلندمـدت نیـست؛ نزدیکتـر و ثمـر              مسألۀ

ایـن هـم   .  دادانجامکار علمی را بایستی عمیق و بنیانی . استتر   دست  دم

                                                        
  . همان- 1
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  )1(». پیشرفت استۀیک عرص
  ۀ زندگی پیشرفت در عرص-3-10/1

 همـۀ .  زنـدگی اسـت، کـه قـبالً عـرض کـردیم          عرصۀ سوم،   عرصۀ«
در زندگی یک جامعه به عنوان مـسائل اساسـی و خطـوط        ی که   یچیزها

گنجـد؛ مثـل    مـی » گی زنـد عرصۀ«اساسی مطرح است، در همین عنوان       
مثـل  .  ملـی  عـزّت امنیت، مثل عـدالت، مثـل رفـاه، مثـل اسـتقالل، مثـل               

هاي پیـشرفت اسـت،       اینها همه زمینه  . آزادي، مثل تعاون، مثل حکومت    
  )2(».که باید به اینها پرداخته شود

   معنویتۀ پیشرفت در عرص-4-10/1
 -ت اینهاسـ  همۀ اینها مهمتر است و روح       همۀ که از    - چهارم عرصۀ«

  )3(». معنویت استعرصۀپیشرفت در 
 تفاوتهــاي پیــشرفت مــورد نظــر جمهــوري اســالمی ایــران و -11/1

  پیشرفت غربی
هـر  . مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نـامطلوب تـأثیر دارد           «

 دارد ییـ  جامعه و هر ملتی، مبانی معرفتی، مبانی فلسفی و مبانی اخالقـی        
گویـد چـه نـوع پیـشرفتی       بـه مـا مـی    که آن مبانی تعیین کننـده اسـت و        

آن کسی کـه ناشـیانه و    . مطلوب است، چه نوع پیشرفتی نامطلوب است      
نابخردانه، یک روزي شعار داد و فریـاد کـشید کـه بایـد بـرویم سـرتاپا                

ی بشویم، او توجه نکرد ك اروپـا یـک سـابقه و         یفرنگی بشویم و اروپا   
، بر اسـاس آن مبـانی       ی دارد که پیشرفت اروپا    ی فرهنگ و مبانی معرفتی   
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معرفتی است؛ ممکن است آن مبانی بعضاً مورد قبول ما نباشد و آنهـا را          
مــا مبــانی معرفتــی و اخالقــی خودمــان را . تخطئــه کنــیم و غلــط بــدانیم

سا بـا  یـ کل تـاریخی مبـارزات   ۀاروپا در دوران قرون وسطی، سابق   . داریم
نس علمـی   العملـی و واکنـشی رنـسا        هـاي عکـس     دانش را دارد؛ انگیـزه    

ــد از نظــر دور داشــت  ــل آن گذشــته را نبای ــانی . اروپــا در مقاب ــأثیر مب ت
ــشرفتی کــه او       ــوع پی ــر ن ــی ب ــانی اخالق ــسفی و مب ــانی فل ــی و مب معرفت

  )1(».العاده است خواهد انتخاب کند، یک تأثیر فوق می
   مبانی معرفتی پیشرفت در غرب-12/1

   لذاتیۀ فرد محوري و اباح-1-12/1
 لذاتی که انسان بـه طـور مطلـق     ۀ فرد محوري و اباح    پیشرفتی که بر  «

دنیاي صنعتی غرب امـروز  . دارد؛ مبتنی باشد، پیشرفت نیست  دوست می 
 لذات؛ هر لـذتی کـه شـرطش فقـط ایـن             ۀبر این پایه استوار است؛ اباح     

داري، مبـاح     هر چیزي که دوست مـی     . است که تعدي به دیگري نباشد     
بینیـد دیگـر ایـن     اسـت کـه مـی     براي همین هـم     . جویی کن   است؛ لذت 

ساهاي آنها  کلّیآوري که امروز وجود دارد، حتی به سطح           تعبیرات شرم 
بازیهــا و کارهــاي زشــتی کــه اینهــا  همجــنس! هــم کــشیده شــده اســت

کنند، ارتباط و اختالطهاي نامشروع و مستهجن جنسی که بـین اینهـا        می
 کـه  طـور بتـدریج طـوري شـده        رایج است، یک روز مخفی بود، همین      

دو، سه سال پیش از این، کشیش یـک  . امروز یک چیز رایج شده است   
تـا همجـنس را کـه     کرد کـه مـن حاضـرم دو        سایی در امریکا اعالم   کلّی
ــد، عقدشــان را بخــوانم   مــی ــدگی کنن ــا هــم زن ــد ب ــن همــان ! خواهن ای
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م نجـا اآیـد، پـس بایـد       گویـد از ایـن خوشـم مـی          می. گرایی است   لذت
  )1(».دانیم ما این را پیشرفت نمی.  استاین ممنوع و مطرود. بدهم

   اقتدار مبتنی بر ظلم به ملتهاي دیگر-2-12/1
اقتداري که مبتنی بر ظلم به ملتهاي دیگر و به بهاي پسرفت ملتهاي              «

 ۀ طبقـ - خـاص ۀ یک طبقـ  ی که در خدمت   تحولدیگر باشد، پیشرفت و     
مـورد  طـور اسـت،     باشد، که امروز در کشورهاي غربی این     -دار  سرمایه

ثـروت ایـن کـشورهایی کـه زیـاد اسـت، یعنـی درآمـد          . نظر مـا نیـست    
 چگونـه  - به تعبیر رایـج، درآمـد ناخـالص ملـی    -شان زیاد است  عمومی

رسـد؟   شود؟ به هرکس چقدر و در مقابل چه مقدار کار، مـی        توزیع می 
براي کـسب معـاش، زن و شـوهر روز    . گذارند معموالً اینها را نگفته می  

و تـوان نداشـته باشـند تـا بتواننـد زنـدگی خودشـان را        و شب کار کنند     
 راکفلرهــا و فوردهــا و -داران بــزرگ بگذراننــد، امــا در مقابــل ســرمایه

ی از ثـروت  ی کوهها-اند آنهایی که حاال جدیداً در این میدان وارد شده       
پیـشرفتی  . داشته باشند که نتوانند محاسبه کنند؛ اینها مورد نظر ما نیـست        

پیـشرفتی کـه بـا    . دارها باشد، پـسرفت اسـت    سرمایهۀکه در خدمت طبق   
ت بـاختن   مـستقل ملـی همــراه باشـد و انـسان خـودش را از دســت      هویـ 

  )2(».بدهد، پیشرفت نیست
   سود محوري و اصالت لذت-3-12/1

اي تفکـر سـودمحور مطـرح اسـت؛      ید در یـک جامعـه    یفرض بفرما «
گیـري   انـدازه شـوند و   هاي عالم با پول محـک زده مـی         پدیده همۀیعنی  
امروز . اش چقدر است    مادياش و سود      هر چیزي قیمت پولی   : شوند  می
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همه چیز بـا پـول سـنجیده    :  این استمسألهدر یک بخش بزرگی از دنیا  
 بـراي  -در این جامعه ممکن است برخی از کارها ارزشی باشد   ! شود  می

 آن اي کـه در   اما در یک جامعـه   -رساند   آنها را به پول می     که  اینخاطر  
پول و سود، محور قضاوت نیست، همان کـار ممکـن اسـت ضـدارزش        

آقـا شـما   . اي اصالت لذت حاکم است یا در یک جامعه  . محسوب بشود 
ی و همجـنس بـازي     یـ گرا  دانید؟ چرا همجنس    چرا این عمل را مباح می     

ایـن  ! بـرد  لذت است؛ انسان از او لـذت مـی   : گوید  دانید؟ می   را مباح می  
 اصالت لذت بر یک جامعـه و بـر یـک ذهنیـت          شد اصالت لذت؛ وقتی   

  )1(».شود ی مباح مییعمومی حاکم بود، یک چیزها
   احترام مطلق به پول-4-12/1

پول احتـرام مطلـق دارد؛   ی، ی در یک جامعه و در یک نظام اخالقی   «
دسـت آمـده   ه ممکن اسـت از راه اسـتثمار بـ        . از کجا آمده؟ مهم نیست    

کنـد،   دست آمـده باشـد؛ فرقـی نمـی    ه باشد، ممکن است از راه غارت ب 
 در آن -البتـه امـروز ایــن چیزهـا اگـر صـریحاً گفتـه بــشود      . پـول اسـت  

 ممکن است انکار بشود؛ امـا تاریخـشان را   -جوامعی که به آنها مبتالیند  
  )2(».شود کنید قضیه روشن می که نگاه می

  طور مطلقه  شخصی بتحفظ ثرو -5-12/1
 و ایـن لیبرالیـسمی کـه بـه آن         ایـن آزادي فـردي     ۀدر امریکا، ریـش   «

حـساب  ه ی بـ یکنند و یکـی از ارزشـهاي امریکـا      کردند و می    افتخار می 
یعنـی محیطـی کـه      . آورند، عبارت اسـت از حفـظ ثـروت شخـصی            می

ــ ــا آن مردمــی کــه آن روز در  ه امریکــا در آن محــیط ب وجــود آمــد و ب
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اشـت  ، نیاز به این دماديامریکا جمع شده بودند، حفظ فعالیت و تالش     
البتـه ایـن از    . که به ثروت شخصی افراد یک ارزش مطلقـی داده بـشود           

ی، داسـتان   ی امریکا جامعۀتنی به   ب م -واقعینگاه جامعه شناختی و با نگاه       
ــه نظــام سیاســی - امریکــاۀآن روزي کــه منطقــ. خیلــی مفــصلی دارد  ن

 طبیعـی پرسـود   زمینـۀ  به عنوان محلی براي کسب درآمد بـا آن    -امریکا
ــد  ــدیل ش ــه در امریکــا  تب ــسانی ک ــشتر    ، آن ک ــد، بی ــده بودن ــع ش  جم

ماجراجویانی بودند که از اروپا راه افتاده بودنـد، توانـسته بودنـد عـرض      
اقیانوس متالطم اطلـس را بپیماینـد و خودشـان را بـه سـرزمین اتـازونی            

که در اروپا زندگی داشـت، کـار    آن کسی   .آمد  برسانند؛ هر کسی نمی   
آمــد؛ افــرادي  لت داشــت، او کــه نمــیداشــت، خــانواده داشــت، اصــا 

 مالی استیصال داشتند، یا تحت تعقیـب جزائـی      آمدند که یا از لحاظ      می
تــرین  دانیـد، اقیـانوس اطلـس، مـتالطم     مــی. بودنـد، یـا مـاجراجو بودنـد    

دریاهاي دنیاست؛ از عرض این اقیانوس عبور کردن و خود را از اروپـا          
. خواسـت   ی مـی  یجوبه سرزمین آمریکا رسـاندن، خـودش یـک مـاجرا          

 ۀیـ اول مـردم    -گـویم عمومـاً     اي از این ماجراجوها، عمدتاً نمـی        مجموعه
اگر بنا بود اینهـا بتواننـد بـا هـم و در کنـار هـم                . امریکا را تشکیل دادند   

زندگی بکنند و ثروت تولید بکنند، باید به ثروت شخـصی یـک ارزش          
 البتـه اینهـا نـه      -توي این فیلمهاي کابوئی   . و داده شد  . شد  مطلق داده می  

 صددرصد واقعیت داشته باشد، به هـر حـال فـیلم اسـت، داسـتان           که  این
بینیـد    شـما مـی    -هاي واقعیت کامالً در آنهـا وجـود دارد          است؛ اما نشانه  

دار دزدیـده، قاضـی      یـک گلـه    ۀبراي خاطر یک گاوي که کسی از گل       
رش دهد، بعد هـم بـه دا       کند، حکم اعدام به او می       نشیند قضاوت می    می
ــد مــی ــ! زنن ــن ب ــت   ه ای ــروت شخــصی و مالکی ــن اســت کــه ث خــاطر ای
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ــدا مــی  ــک ارزش مطلــق پی ــد خــصوصی، ی ــین . کن ــک چن خــب، در ی
  .اي دیگر مهم نیست این پول از کجا آمده باشد جامعه

.  از راه اسـتعمار آمـده اسـت   - تقریباً به طور عموم   -در جوامع غربی  
ــ   ــوزدهم ب ــرن هجــدهم و ن ــستان در ق ــی کــه انگل ســت آورد و ده ثروت

 آن ثروت و پول نقد و طالي نقد، سیاست خـودش را         ۀتوانست به وسیل  
ــ    بـر کـلّ   خـاطر پـولی بـود کــه    ه  اروپـا و منــاطق دیگـر سـیطره بدهـد، ب

دسـت  ه  هنـد بـ    ةانگلیسیها از استعمار کشورهاي شرقی و عمدتاً شبه قار        
 کـشورهاي آن  ۀ هند و کـشور سـیام سـابق و بقیـ         ةآورده بودند؛ شبه قار   

شما به تاریخ مراجعه کنید، مطالعه کنیـد؛ واقعـاً      ! ه را غارت کردند   منطق
شود گفت که اینها با هند چـه کردنـد؛ انگلیـسیها     در یکی دو کلمه نمی    

 مثـل  - بسیار پرثروتی بودمنطقۀ که -ثروت هند را و ثروت آن منطقه را  
 دولـت انگلـیس و   ۀی فشردند و همه رفت توي خزان    ییک انار آب لمبو   

شـود ایـن    دیگـر سـؤال نمـی     ! گلیس تبدیل شد به یک ثروتمند     کشور ان 
  )1(»!این ثروت احترام دارد. ثروت از کجا آمد

   مبانی معرفتی پیشرفت در جمهوري اسالمی ایران-13/1
   ملیهویت عناصر اصلی ۀ مالحظ-1-13/1

 عناصـر اصـلی   مالحظـۀ « بایـد بـر   تحـول  اینها، اسـاس  همۀبا وجود  «
ه شود، کـه آرمانهـاي اساسـی و اصـولی مهمتـرین        قرار داد »  ملی هویت

کنم که صنعتی شدن، فرا صـنعتی شـدن،       من این را عرض می    . آنهاست
پیشرفت علمـی، پیـشرفت خـدماتی و پیـشرفتهاي بهداشـتی و درمـانی،               

ت باشد؛ اما اساس اینها باید حفظ     اگـر یـک کـشوري    .  ملـی باشـد  هویـ
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ی بـود،  هـویت  ور بـی  اینهـا را داشـت، امـا از لحـاظ ملـی، یـک کـش             همۀ
اي   به دیگران بود، از گذشته و تـاریخ خـود هـیچ بهـره       ۀفرهنگش وابست 

اي داشت، آن گذشته را از چـشمش          نداشت و نبرده بود، یا اگر گذشته      
دور نگه داشتند یا آن را در نظـرش تحقیـر کردنـد، ایـن کـشور مطلقـاً                    

  )1(». ملی، اساس هر پیشرفتی استهویتپیشرفت نخواهد کرد؛ زیرا 
   رشد همه جانبه در کنار عشق به معنویت و ارتباط با خدا-2-13/1

ی که بـا پیـشرفت همـراه اسـت، مـورد           تحول،  تحولآنچه که ما در     «
 بـا  ةمبـارز  - که جا دارد که این جزو آرمانهـاي مـا باشـد          -نظرمان است 

 بـا   ة بـا جهـل، مبـارز      ة بـا بیمـاري، مبـارز      ة با تبعـیض، مبـارز     ةفقر، مبارز 
تـر ارتقـاء دادن،     قانونی، مدیریتها را به سـطح علمـی          با بی  ةی، مبارز ناامن

رفتار شهروندان را به سطوح منضبط ارتقـاء دادن و انـضباط اجتمـاعی،              
رشد امنیت، رشد ثروت ملی، رشد علم، رشد اقتدار ملی، رشد اخـالق             

 و پیـشرفت، بـه معنـاي    تحـول  اینها در این همۀ ملی است؛    عزّتو رشد   
  .دانیم هاي اصلی می لت دارند و ما اینها را پایهصحیح دخا

 و ارتبـاط بـا خـدا، مهمتـرین عـاملی      در کنار اینها، عشق به معنویـت  
اســت کــه پیــشرفت یــک ملــت را بــه معنــاي واقعــی خــودش تــضمین  

 آنچـه کـه دسـتاوردهاي بـه معنـاي عرفـی و       همۀکند؛ اگر این نشد،     می
سـت در راههـاي غلطـی       شود، ممکن ا    رایج جهانِ پیشرفته محسوب می    

ــک کــشور از لحــاظ رفتارهــاي   . مــصرف شــود ــی ممکــن اســت ی یعن
اش منضبط، مؤدب و با اخالق باشد، ثـروت و علـم را هـم بـه               اجتماعی

دست بیاورد، اما در عـین حـال همـین ثـروت و علـم، و همـین انـضباط         
ایـن  . مردمی خودش را براي نابود کردن یک ملت دیگر به کـار گیـرد            
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علم خودش را به کار بگیـرد  .  در منطق ما درست نیست    غلط است؛ این  
 افتـاد، دیگـر     مثل بمب اتم که وقتی یک جایی فرو       براي ایجاد سالحی    

 کوچک و شیرخوار و انـسانهاي مظلـوم   ۀگناه و مسلح و بچ      با گناه و بی   
علمـی کـه   . کنـد  گذارد و همه را نابود مـی    کند و فرقی نمی     را نگاه نمی  

ی کـه  تحـول یفتد و کشوري که این را داشته باشـد و        در این راه به کار ب     
ی را تحـول  منتهی شود، مورد تأیید ما نیست و ما چنین           جا  اینبخواهد به   
  )1(».داریم دوست نمی

  یتمسؤول انسانی و احساس ۀعاطفتقویت  -3-13/1
ی، و تحــول انــسانی در هــر ۀخداپرســتی، عــشق بــه معنویــت، عاطفــ«

  عواطف و ما باید تقویت بشود و در این جهـت بایـد راه            ت در انسانه  حب
 کـه انـسانها را نـسبت بـه هـم           یی اجتمـاعی بـا اقتـصاد      تحـول آن  . برویم

 اگـر شـما   .کند، ممدوح نیست؛ مـذموم اسـت      ت می حبم  تفاوت و بی    بی
شنوید که در برخی از کشورهاي عربی، فرزند و پدر در یـک شـهر           می

پرسـد،   ل بـه سـال احـوالی نمـی    کنند، اما فرزند از پدرش سا    زندگی می 
شـوند، کودکـان از عطوفتهـاي پدرانـه و           ها دور هم جمـع نمـی        خانواده

شوند، زن و شوهرها جز به موجب یـک قـرارداد          مادرانه برخوردار نمی  
نـشینند؛ زن    کنار هـم نمـی  - یک قرارداد قانونی بسته شده است      -موقت

 سـاعت هـشت   یک جا کار دارد، مرد یک جا کار دارد، آخر کار این،   
شب است، آخر کار آن، ساعت ده شب است، بعـد یـک قـرار ایـن بـا                
یک دوسـتی دارد، او قـرار بـا یـک همکـاري دارد؛ اگـر اینهـا را شـما                  

شنوید کـه در جـایی هـست و اگـر اینهـا واقعیـت دارد، اینهـا دیگـر            می
ی کـه بـه ایـن چیزهـا بینجامـد، مـورد           تحولآن  . هاي پسرفت است    نشانه
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هـا،   مادرها، خانوادهخواهیم که بین پدرها،     ی می تحولما  . ستتأیید ما نی  
      فرزندان، دوستان و همسایگان الفت و مت بیشتر بـه وجـود آورد؛ تـا    حب

.  خـود بدانیـد؛ ایـن خـوب اسـت     ۀتر را شما همسای    چهل خانه آن طرف   
  محیط، محیط تراحم و تعاطف باشد؛

کلکـم  «:  کنند یتمسؤول افراد جامعه نسبت به همدیگر احساس        همۀ
 شما راعی هـستید؛ یعنـی رعایـت         همۀ؛  » عن رعیته  مسؤولراع و کلکم    

تان هستید؛ یعنی آن کـسی کـه مـورد           از رعیت  مسؤول شما   همۀ. کننده
ی کـه در پیونــدها و نظامــات  تحــولآن . رعایـت شــما بایــد قـرار بگیــرد  

ــشود، آن پیــشرفت اســت؛   اجتمــاعی بــه یــک چنــین حقــایقی منتهــی ب
  )1(». نظر اسالم و جمهوري اسالمی، این استپیشرفت مورد

  ، نقاط مشترك خطرپذیري، ابتکار، اقدام و انضباط-14/1
مطلب بعدي این است که ما اگـر نقـاط افتـراق پیـشرفت بـا منطـق                  «

نبایـد از نقـاط اشـتراك غفلـت         . شـماریم    غربی مـی   ۀاسالمی را با توسع   
 کشورهاي  ۀتوسعط اشتراکی هم وجود دارد که اینها در         اکنیم؛ یک نق  

 کـه انـصافاً   - غربی کـامالً وجـود داشـته؛ روح خطرپـذیري         ۀتوسعه یافت 
 روح ابتکــار، اقــدام و -یهاســتیجــزو خلقیــات و خــصال خــوب اروپا

اي کـه اینهـا نباشـد،     انضباط، چیزهاي بسیار الزمی است؛ در هر جامعـه        
یاد ما اگر باید اینها را      . اینها هم الزم است   . پیشرفت حاصل نخواهد شد   

گیریم؛ اگر هم در منابع خودمان باشد، بایـد آنهـا را            بگیریم، یاد هم می   
  )2(».فرا بگیریم و عمل کنیم
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   عدالت-2
   اهمیت و حساسیت مقوله عدالت-1/2

  )1(».عدالت و عدل، مهمترین ارزش در جامعه است«
  
؛ عــدالت در بنیـــان عـــالم و  »بالعــدل قامـــت الـــسموات و األرض «

ت آفرینش، عدل است و هر نظـام   دارد؛ یعنی سنّ  آفرینش، نقش اساسی  
ت طبیعی و قانون الهـی آفـرینش حرکـت      اجتماعی اگر به دنبال این سنّ     

  )2(».کرد، ماندگار و موفق و کامیاب است
  
ــه عــدالت اســت؛   « ــائم ب بالعــدل قامــت «عــالم و آســمان و زمــین ق

  )3.(»السموات و األرض
  
ــ  « ــا گذشــت زم ــشري ب ــشري و اصــالتهاي ب ــدا حقــایق ب ــر پی ان تغیی
 تاریخ تا امروز و از امروز تا پایـان دنیـا، همیـشه    اولانسانها از  . کنند  نمی

انـد؛ ایـن تغییـر پیـدا      اند و به عدالت نیازمند بوده عدالت را دوست داشته 
  )4(».کند نمی

                                                        
هاي شهداي هفتم تیـر، بـه تـاریخ      بیانات در دیدار با مسؤوالن دستگاه قضایی کشور و خانواده   - 1
7/4/1377.  
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   در ادیان الهی و اسالم جایگاه عدالت-2/2
حساس نیاز بـه   ابه تبع.  همیشگی و تاریخی بشر بوده   ۀعدالت دغدغ «

در مردم عمومیـت داشـته، متفکـران    عدالت که در طول تاریخ تا امروز        
 آنهـا بـوده   ۀبشر، فیلسوفان و حکما در ایـن مقولـه وارد شـدند و دغدغـ         

 عـدالت و    ةترین دورانهاي تاریخ تا امـروز دربـار         بنابراین از قدیم  . است
ده؛ عدالت اجتماعی به همـین معنـاي عـام، بحـث شـده، نظریـه داده شـ              

یعنـی آنچـه کـه ادیـان در طـول زمـان            . لیکن نقش ادیان استثنائی است    
نظیـر و اسـتثنائی    راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردند، بـی          

در نظرات حکما و اندیشمندان، آن اهتمام ادیـان مطلقـاً مـشاهده             . است
  .شود نمی

: دنـد  به شهادت قرآن، ادیان هدف خودشـان را عـدالت قـرار دا    اوالً
  النّـاس مقـو ی لمیـزانَ  الْ وتـاب ک الْمهعنا ملْزَنْ اَ  و ناتیبالْنا بِ لَسنا ر لْسر اَ دقَلَ«
 هدف ارسـال رسـل و   که اینکند بر  قطعاً این آیه حکم می    . )1(»طسقالْبِ

 یعنی حجتهاي متقن و غیر قابل تردیدي کـه    -انزال کتب و آمدن بینات    
دهند؛ کتـاب، یعنـی منـشور ادیـان در مـورد معـارف،         میپیغمبران ارائه 

 قیـام بـه قـسط    -هـا و معیارهـا   احکام و اخالقیات؛ میزان، یعنی آن سنجه 
البته شکی نیست که قیـام بـه قـسط و          . »طسقالْ بِ  النّاس مقویل«بوده است؛   

ی، اجتماعی و فـردي افـراد اسـت،     ی آنچه که مربوط به زندگی دنیا      همۀ
ــ ــت   آنۀمقدم ــت اس ــدف خلق ــا خَو«:  ه ــلَ م ــ الْتقْ  الّ اسنْا الْــ ونَّجِ

لیعباصالً هدف خلقت، عبد خدا شدن اسـت؛        . ؛ یعنی عبودیت  )2(»ونِد
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لیکن در راه رسـیدن     . که باالترین کماالت هم همین عبودیت خداست      
 آن، آن ۀبه آن هدف، هدف نبوتها و ارسـال رسـل اسـت؛ کـه از جملـ                

البته تصریحات دیگـري    . کند  آیه به آن تصریح می    چیزي است که این     
هــم در آیــات قــرآن هــست کــه بــه ســایر اهــداف ارســال رســل اشــاره 

. پـس هـدف شـد عـدالت      . کند، که اینها با یکدیگر قابل جمع است         می
سازي، هدف تمدنها، هدف حرکت بـشر در محـیط جامعـه،      هدف نظام 
یـن مخـصوص    در هیچ مکتب دیگري این وجـود نـدارد؛ ا         . شد عدالت 
  .ادیان است

خصوصیات دیگر ادیان این است که انبیاء در طول تـاریخ در کنـار        
مالحظـه  . اند؛ یعنی براي عدالت عمالً پیکار کردند        مظلومان قرار گرفته  

انـد، بـا    کنید؛ در قرآن کریم تصریح شده که انبیـاء بـا طواغیـت مواجـه         
جزو طبقات سـتمگرند؛   اینها  همۀاند؛ که     اند، با مأل مواجه     مترفین مواجه 

 خاصـی اسـت؛ هـر دو    ۀمترف و مترف، از دو جهت، منطبق با یک طبق     
هـست، لـیکن متـرف هـم درسـت      » مترفین«البته در قرآن  . درست است 

ـ  نْ م ۀٍیرْ قَ نا فی لْسرما اَ «مترَفین در مقابل پیغمبرند؛     . است   قـالَ   االّ ذیرٍ نَ
رَتْمفو نّا بِما اُ  ها اـ ر تُلْسـ  م ـ  ه بِ  نبـوده کـه در     هـیچ پیغمبـري   . )1(»نَرواف ک

فین قرار نگیرند؛ یعنی پیغمبر با متـرفین مـی    مـأل هـم   . جنگـد  مقابلش مترَ
طـاغوت  . اندرکاران قدرتند   مأل، آن اصحاب و دست    . همین جور است  

بنـابراین  . شـود   اینهـا مـی   همـۀ هم یـک معنـاي عـامی اسـت کـه شـامل              
میـشه در طـرف مظلـوم قـرار          بین ظالم و مظلوم، ه     ۀپیغمبران در معارض  

گرفتند؛ یعنـی بـراي عـدالت وارد میـدان شـدند و جنگیدنـد؛ ایـن هـم                   
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 عدالت حرف زدند؛ اما خیلـی اوقـات مثـل           ةحکما دربار . نظیر است   بی
زنند، ولی در مقـام عمـل       ی می یبسیاري از روشنفکرانِ گوناگون حرفها    

دیم، بعـد آن    ما این را در دوران مبارزات هم دیـ        . شوند  وارد میدان نمی  
     س دیـدیم، تـا امـروز هـم کـم و بـیش          مبارزات هم در دوران دفاع مقد

شـدند، سـینه سـپر      جور نبودند؛ انبیـاء وارد میـدان مـی         انبیاء این . بینیم  می
گفتند شما چرا طرفـدار   کردند؛ حتی آن وقتی که مترفین به اینها می         می

. کردنـد  رد مـی طبقات مظلوم هستید، از اینها جدا شوید، بـا اینهـا برخـو           
کـه  -)1(»راًی خَ  اهللاُ مهیؤت ی نْ لَ مکُنُیعري اَ دزْ تَ ذینَلَّ ل ولُقُال اَ و «ۀ شریف ۀآی

 در همـین زمینـه   -بیانگر پاسخ حضرت نوح به مخـالفین خـودش اسـت        
ین گروندگان  اولبنابراین آن کسانی که از عدالت محروم بودند،         . است

  .به پیغمبران هم هستند
 پایـان ایـن حرکـت    کـه  ایـن  ادیـان متفقنـد در      همۀ که  اینم   سو ۀنکت

گوینـد کـه      یعنی قاطعاً می  . عظیم تاریخی، یک پایانِ امید به عدل است       
یک دورانی خواهد آمد کـه دوران عـدل خواهـد بـود، کـه آن دورانِ                  

یاسـین   در دعـاي بعـد از زیـارت شـریف آل       . استقرار دین کامـل اسـت     
، کـه در  »عدال و قسطا« یا -رض قسطا و عدال  یمأل اهللا به األ   «: آمده است 

ی ی؛ یـک جاهـا    » کما ملئت ظلما و جـورا      -جاهاي مختلف تفاوت دارد   
 نبوتهـا  همۀ ادیان،   همۀ انبیاء،   همۀ» .بعد ما ملئت ظلما و جورا     «: هم دارد 

به این نهایت اشـاره کردنـد، روي آن تأکیـد کردنـد، اصـرار کردنـد و              
پس در مبدأ، در مـسیر و در  . کنیم  گفتند به سمت آن داریم حرکت می      

  )2(».نظیر است شان بر روي عدل است؛ این بی منتها، نبوتها تکیه
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شاید در اسالم در مورد مسائل اجتماعی، هیچ چیز به قدر عـدالت،           «

اهللا  بقیۀشما ببینید در مورد ظهور حـضرت  . مورد توجه قرار نگرفته است 
 بیشتر روایات و ادعیه و زیاراتی       ، در فرجه  اهللا  االعظم اروحنافداه و عجل   

 بـه دنبالـه      آن بزرگوار است و اسـمی از آن بزرگـوار اسـت،            ةکه دربار 
. هـست » یمأل اهللا االرض قسطا و عدال« ظهور و قیام آن حضرت،     مسألۀ

 ۀالبته خدا بـه وسـیل  . کند  او، زمین را پر از قسط و عدل می ۀخدا به وسیل  
کند؛ اما آن چیـزي کـه در     پر میامام زمان، زمین را از دین خودش هم    

یمـأل االرض بـه الـدین، دیـن        «شـود،     دعا و زیارت و روایت گفتـه مـی        
 متعلــق - مگــر در بعــضی از جاهــا کــه تعبیراتــی هــست-نیــست» الحــق
چرا؟ چون بـشر  . ، قسط و عدل، عدالت، دادگري و انصاف است   »یمأل«

کومت در راه این ح . برد  و بیدادگري رنج می   بیشتر از همه چیز، از ظلم       
کند؛ قوامش هـم   عدالت حرکت کرده و در راه عدالت هم حرکت می       

  )1(».به عدالت است
س (امام خمینیسیاسی  عدالت در مکتب -3/2 سرّه قد(  

ترین خطوط در مکتـب       عدالت اجتماعی یکی از مهمترین و اصلی      «
ــام   ــی ام ــت سیاس ــوار ماس ــۀدر . بزرگ ــههم ــت   برنام ــاي حکوم  در -ه

 بایــد عـدالت اجتمــاعی و پــر کــردن  - اجــراء در قــضاقانونگـذاري، در 
را این که ما بگـوییم کـشور   . شکافهاي طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد 

 امـا ثروتهـا   -بـریم   یعنی تولید ناخالص ملی را باال می  -کنیم  ثروتمند می 
 کثیـري هـم از مـردم    ةیی به نفـع یـک عـده انبـار شـود و عـد             در گوشه 

                                                        
  .12/11/1375هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   بیانات در خطبه- 1
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  )1(».سازد  سیاسی امام نمیدستشان خالی باشد، با مکتب
  مادي عدالت در مکاتب -4/2
   پیشرفت به دور از معنویت و عدالت-1-4/2

داري در دنیا، دنبال آبادي، عمران و پیـشرفت علـم      نظامهاي سرمایه «
ــدون   ــد؛ ب ــشان رفتن ــنو صــنعت در کشورهای ــه اصــل عــدالت کــه ای   ب

لـی از آن هـدفها را   البتـه خی . اجتماعی، اهتمام قابل اعتنایی داشته باشـند   
توانــستند کــسب کننــد؛ ماننــد کــسب علــم، زنــدگی راحــت، فنــاوري  

اینهـا بـه دسـت آمـد و         . پیشرفته، زندگی لوکس و کسب قدرت نظامی      
خداونـد متعـال وعـده فرمـوده اسـت کـه هـر              .  الهی است  ةاین هم وعد  

 بـه دنبـال هـر هـدفی حرکـت کنـد، بـه آن                جديملتی، چنانچه به طور     
دي طـور     آنهایی هم که به   . در این، شک نیست   . دهدف خواهد رسی   جـ 

حرکت کردند، به همان مقدار، به این ظواهر زندگی؛ یعنـی بـه ثـروت               
ــشرفت علمــی رســیدند؛ امــا در     ــدرت و پی ــدرت نظــامی و ق جامعــه، ق

در آن کشورها، دردهاي بـشریت، تمـام        . شان، سعادتمند نشدند    زندگی
اي از افـراد جامعـه را         دهثروتی که در آن جامعه هـست، عـ        . نشده است 

انـد تبعـیض را برطـرف و عـدالت           برخوردار کـرده اسـت؛ امـا نتوانـسته        
حتی براي کسانی هـم کـه از زنـدگی راحـت           . اجتماعی را برقرار کنند   

برخوردارند، نتوانستند راحتی حقیقی، آرامش روحی و زندگی خـوش     
اقـسام  و  انـواع   . رود  آب خوش از گلویشان پـایین نمـی       . وجود آورند   به

البته بعـضی از گرفتاریهـا فـوري    . گرفتاریها، گریبان آنها را گرفته است 
گـردد، کـه اکنـون وقـت        شود و بعضی بعد از مدتی ظاهر مـی          ظاهر می 
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 غـرب، ممکـن اسـت بیـست تـا      يدنیا. ظاهر شدن گرفتاریهاي آنهاست  
طور نبـوده اسـت؛ امـا اکنـون گرفتاریهـاي زنـدگی         چهل سال پیش این   

 که بـه معنویـت و      دلیل آن، این است   . ن آن را گرفته است    ، گریبا مادي
  )1(».عدالت اجتماعی توجه نکرده است

   شکاف طبقاتی در سطحِ گسترده-2-4/2
گوییم منتظر امام زمـان هـستیم،    من یک موقع گفتم که ما وقتی می  «

کنـیم، ایـن اسـت کـه      بیشترین خصوصیتی که براي امام زمان ذکـر مـی     
یمأل اهللا دینا و صلوة و   «: گوییم  ؛ نمی » قسطا و عدال   یمأل اهللا به االرض   «

و عـدل در چـارچوب دیـن،         آن هـم هـست و قـسط          کـه   ایـن با  . »صوما
شـود کـه ایـن     کند، لیکن معلـوم مـی   بهترین و بیشترین تحقق را پیدا می   

عدل، یک مصرع بلند درخواستهاي انسان است و اگر ایـن روشـی کـه            
 و آن، الگو گـرفتن از زنـدگی غربـی          کنند   دنبال می  االن بعضی غافالنه  

عالج ایـن  . روز این حالت بدتر خواهد شد است، رواج پیدا کند، روزبه   
 مـسائل  زمینـۀ روي فرهنـگ غربـی در         است که ما خودمـان را از دنبالـه        

طـور نیـست کـه اگـر      ایـن . اقتصاد کامالً خالص کنیم و نجات ببخـشیم      
ش این اسـت کـه ایـن    اش رقم باالیی است، معنای     کشوري درآمد سرانه  

شـما اآلن ببینیـد در آمارهـایی کـه داده       . رسـد   درآمد سرانه به همـه مـی      
 مـثالً امریکـا یـا    - دنیـا ۀگویند در فالن کشور پیـشرفت       شود، فرضا می    می

 حرارت به چهل و دو درجه رسید و فالن قدر آدم کـشته            درجۀ -کانادا
جـه حـرارت   افتـد کـه در چهـل و دو در     آیا در تهران اتفـاق مـی      . شدند

شـود در فـالن کـشور سـرما بـه پـنج        کسی کشته شود؟ یا مثالً گفته مـی    
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اینهـا چـه   . درجه، ده درجه زیر صفر رسید و فالن تعداد انسان یخ زدنـد  
شـوند و یـا در زمـستان یـخ      که از حرارت زیاد کشته مـی    کسانی هستند   

انـد کـه بـا سـرما و گرمـاي       زنند؟ آنهایی که در ساختمانهایی نشـسته     می
یـخ  زننـد؛ آنهـا کـه سـرپناه دارنـد کـه            شود، یخ نمی    چنانی اداره می    آن
این معنـایش آن اسـت کـه طبقـاتی در      . میرند  زنند و یا از گرما نمی       نمی
برزیـل امـروز   . زنـدگی بـر آنهـا سـخت اسـت      وجـود دارنـد کـه        جا  آن

 چنـد میلیـون   جـا  آنهفتمین یا هشتمین قدرت اقتصادي دنیاست؛ اما در      
رد که اینها نه پدر و مادر دارند، نـه سـرپناه دارنـد، نـه              کودك وجود دا  

هـا هـم پـرورش       خوابنـد، در کوچـه      ها می   مسکن دارند؛ شبها در کوچه    
مـا  ! میرنـد  شوند و یا مـی  ها هم یا کشته می کنند، در همان کوچه   پیدا می 

  )1(».ما نباید دنبال این اقتصاد برویم. نباید دنبال این زندگی برویم
  د ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت تولی-3-4/2

شـود   دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت، همان چیزي می    «
تـرین   در غنـی . کنـیم  داري مـشاهده مـی      که امروز در کشورهاي سرمایه    

 کسانی هستند که از گرسـنگی و از سـرما و         - یعنی امریکا  -کشور عالم 
ی اسـت کـه مـشاهده      میرند؛ اینهـا کـه شـعار نیـست؛ واقعیتهـای            گرما می 

کسانی هستند که در آرزوي یـک آپارتمـانِ سـه چهـار اتاقـه               . کنیم  می
روند خیانـت   رسند، می کنند و چون به جایی نمی سالهاي سال تالش می  

  .کنند تا به این امکانات برسند می
ــک عــضو عــالی  ــ دو ســه ســال قبــل ی ــه جــرم .آي.  ســیۀرتب اي را ب

در .  روسـیه، دسـتگیر کردنـد      اش  جاسوسی براي شوروي سابق و دنبالـه      
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ــی از او پرســیدند مــصاحبه ــن مــصاحبه را در مطبوعــه -ی ــی   کــه مــا ای ی
خواسـت یـک     چرا این کار را کردي؟ گفته بود من دلم مـی       -خواندیم

شـود؛    ویالي سه اتاقه داشته باشم، اما دیدم با این حقوق و درآمـد نمـی              
نقاضـتی کـه   مجبور شدم بروم نوکري شوروي را بکنم؛ با آن دشمنی و    

دنبال تولید ثـروت رفـتن      وقتی  . آن روز بین آن دو کشور وجود داشت       
ي، جامعـۀ رسـد کـه در    جاها میاز نگاه عدالت محور جدا باشد، به این    

به بـه ثروتهـاي کـالن و انبـوه     ترنـد، یکـش   تر و باهوش  نی که زرنگ  کسا
 ثروتند؛ اکثریتـی هـم هـستند    ةرسند؛ کسانی هم که خودشان خانواد   می
ــه ــم در      ک ــدادي ه ــا حــسرت، و تع ــراه ب ــولی هم ــدگیهاي معم  در زن

 مـا  کـه  ایـن بنـابراین،  . برنـد  زندگیهاي بسیار سخت و دشوار بـه سـر مـی       
بگوییم عدالت را مطرح نکنید، تولیـد ثـروت را مطـرح کنیـد؛ بهانـه را             

رویـم، ایـن     هم این بیاوریم که بعد از تولیـد ثـروت سـراغ عـدالت مـی               
  )1(».شود نمی

  ماديسه عدالت در اسالم و مکاتب  مقای-5/2
بنیانی عدالت در مکاتـب   بی  اساسی بودنِ عدالت در اسالم و      -1-5/2

  مادي
اساساً رویکرد نگاه اسالمی به عدالت، با رویکرد نظامهاي غربـی و           «
در اسالم، عـدالت ناشـی از حـق اسـت؛     . هاي غربی متفاوت است    نظریه
بختانه حرفهاي خوبی در ایـن   خوش-طور که دوستان اشاره کردند    همان

ـ         نیاز مـی    جلسه زده شد که بنده را بی       ع در کنـد از توضـیح بیـشتر و توس
وجـود دارد؛ یعنـی از نظـر        » بایـد « بـر ایـن، در عـدالت         ة و عـالو   -کالم

 الهی اسـت؛ در حـالی کـه در مکاتـب      ۀورزي یک وظیف    اسالم، عدالت 
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عدالت مطرح  در مکاتب غربی به اشکال مختلف       . جور نیست  غربی این 
 همـۀ  بـا  - در سوسیالیسم یک جـور، در لیبرالیـسم یـک جـور            -شود  می

کـدام   اند، در هـیچ  داشتهتطورات و شکلهاي گوناگونی که این مکاتب       
از اینها، نگاه به عدالت، یک نگاه بنیانی و اساسی و مبتنی بـر ارزشـهاي          

  )1(».اصولی مثل دین و مثل اسالم نیست
   با عدالتمعنویتعقالنیت و رسیدگی  -2-5/2

ق پیـدا  اگر بخواهیم عدالت به معناي حقیقیِ خودش در جامعه تحق  «
ــ  ــا دو مفهــوم دیگــر ب ت در هــم تنیــده اســت؛ یکــی مفهــوم  شدکنــد، ب

اگر عدالت از عقالنیت و معنویـت جـدا   . عقالنیت است؛ دیگر معنویت  
اصـالً عـدالت    شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهـد بـود؛            

عقالنیـت بـه خـاطر ایـن اسـت کـه اگـر عقـل و خـرد در             . د بـود  نخواه
تشخیص مصادیق عـدالت بـه کـار گرفتـه نـشود، انـسان بـه گمراهـی و                

کند چیزهایی عدالت است، در حالی که      شود؛ خیال می    اشتباه دچار می  
بنـابراین  . بینـد   نیست؛ و چیزهایی را هم که عـدالت اسـت، گـاهی نمـی             

  .ایط الزمِ رسیدن به عدالت استعقالنیت و محاسبه، یکی از شر
 کـه عقالنیـت و    نیایدبه ذهنگوییم، فوراً    که می عقالنیت و محاسبه    

. گرایـی و تـابع عقـل بـودن اسـت           کاري، عقل   محاسبه به معناي محافظه   
ــا محافظــه   ــه کــار گــرفتن ب ــودن و خــرد را ب . کــاري فــرق دارد عاقــل ب

بیمنـاك اسـت؛   ی تحـول کار، طرفدار وضع موجود است؛ از هر        محافظه
ترسـد؛    و دگرگونی مـی تحولتابد و از  ی را برنمیتحولهرگونه تغییر و    
طور نیست، محاسبۀ عقالنی گاهی اوقات خودش منـشأ        اما عقالنیت این  

انقــالب عظـیم اسـالمی مــا ناشـی از یــک    . شـود  ت عظیمـی مــی تحـوال 
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حـساب و کتـاب بـه     طـور بـی   طور نبود که مردم همین  این. عقالنیت بود 
چنـانی را سـاقط کننـد؛ محاسـبات      یابان بیایند و بتوانند یک رژیـم آن      خ

ــود    ــی و کــار فکــري شــده ب ــی و کــار عقالن در طــول ســالهاي . عقالن
طلبـی، عـدالتخواهی و     یک گفتمان حـق - به تعبیر رایج امروز    -ماديمت

 کـه  ایـن آزادیخواهی در بین مردم به وجود آمـده بـود و منتهـی شـد بـه       
سـتخدام کنـد و بـه میـدان جهـاد عظـیم بیـاورد و در         نیروهاي مـردم را ا    

بنـابراین  . آرایی کند و بر آن دشـمن پیـروز کنـد          مقابل آن دشمن صف   
طـور   اآلن هـم همـین  . ت عظیمی استتحوالعقالنیت گاهی منشأ چنین  

 یـک نگـاه   ۀت هـست کـه منتجـ   تحـوال اآلن در نظام ما برخـی از   . است
مـن در  . جـود و وضـع دنیاسـت    به وضـع مو ۀعقالنی و دقیق و موشکافان    

ــی زمینـــۀ ــاگون ایـــن را دارم مـــشاهده مـ ــت . کـــنم  مـــسائل گونـ حالـ
رفتگی و تن دادن به آنچه در جریان عمومی سیاسی و اقتـصادي             خواب

 ماسـت و  جامعـۀ گذرد و تسلیم شدن به آن، خطـر بـزرگ             دنیا دارد می  
فهمد که باید با یـک تحـرك و    اگر کسی درست بفهمد و بیندیشد، می  

 مـسائل اقتـصادي، هـم     زمینۀ، این وضع را دگرگون کرد؛ هم در         ولتح
. کـاري فـرق دارد   بنابراین عقالنیـت بـا محافظـه   .  مسائل سیاسیزمینۀدر  

وجـه مخلـوط نکنیـد؛     کارانه به هیچ  محافظهۀ عقالنی را با محاسب ۀمحاسب
  .اینها دو چیز است

 باشـید،   گوینـد مواظـب     یی می   گوییم محاسبه و عقالنیت، عده      تا می 
چنـانی   دست از پا خطا نکنید، عقل را رعایت کنید؛ نبادا یک حرف آن  

چنانی بکنید که دنیـا      طوري بشود؛ نبادا یک کار آن       بزنید که در دنیا آن    
کارانه است؛ مـن بـه ایـن اصـالً            اینها عقالنیت محافظه  . آرایی کند   صف

ا کنیــد، بنـابراین اگـر بخواهیــد عـدالت را بدرسـتی اجـر     . اعتقـاد نـدارم  
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 عقالنــی و بــه کــار گــرفتن خــرد و علــم در محاســبۀاحتیــاج داریــد بــه 
تواند عدالت را برقرار کنـد و   بخشهاي مختلف، تا بفهمید چه چیزي می    

اعتدالی را که ما بناي زمین و زمـان را بـر اسـاس آن اعتـدالِ خـدادادي       
  .دانیم و مظهرش در زندگی ما عدالت اجتماعی است، تأمین کند می

 یعنی عـدالتی کـه بـا معنویـت       -عدالت را از معنویت جدا کنیم     اگر  
عدالتی که همراه بـا معنویـت   .  این هم عدالت نخواهد بود  -همراه نباشد 

کائنـات نباشـد، بـه ریاکـاري و        و توجه به آفاق معنـويِ عـالم وجـود و            
دروغ و انحراف و ظاهرسازي و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثل نظامهـاي        

گفتیم عـدالت و آزادي؛ امـا        ما می . ان عدالت بود  کمونیستی که شعارش  
 کـشورهایی کـه حرکـت    ۀدر هم. آزادي اصالً جزو شعارهاي آنها نبود  

 تحقـق پیـدا   - انقالب یا کودتا- از اشکالکلّی به شجا  آنکمونیستی در   
محور شعارهاي آنها بود؛ اما واقعیت زنـدگی آنهـا          » عدالت«کرده بود،   
یی بـه اسـم       عده. بود؛ درست ضد عدالت بود     عدالت ن  ةدهند  مطلقاً نشان 

 اشرافی رژیمهاي طـاغوتی بودنـد      ۀکارگر سر کارآمدند، که همان طبق     
و هیچ تفاوتی با آنها نداشـتند، زنـدگی سـران کـشورهاي مارکسیـستی              

یت ریاسـت جمهـوري وضـعیت اقـشار     مـسؤول بنـده زمـان   . طور بود   این
دم؛ آن چیـزي کـه   پایین بعضی از کـشورهاي سوسیالیـستی را دیـده بـو       

هـا  جا آناسمش عدالت است و آن مفهومی که عدالت دارد، مطلقـاً در      
 وجـود داشـت کـه بـا     جـا  آن اشـراف جدیـدي در    ۀطبقـ . وجود نداشت 

 همـۀ معیارهاي حزبی و سیاسی خاص خودشان روي کار آمـده بـود از            
امکانات برخوردار بود؛ مردم هم در فقر و تهیدستی و بدبختی زنـدگی              

 یکشان هـم    درجۀاین وضعیت حتی در بعضی از کشورهاي        . کردند  می
دوام خواهـد بـود و از    طلبـی بـی    گونه عـدالت    بنابراین، این . شد  دیده می 
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  .طریق درست خودش منحرف و ریاکارانه و دروغین خواهد بود
عدالت باید با معنویت همراه باشد؛ یعنی باید شما براي خـدا و اجـر              

توانیـد بـا دشـمنان عـدالت       این صورت میالهی دنبال عدالت باشید؛ در    
البته معنویت هم بدون گرایش بـه عـدالت، یـک      . مواجهه و مقابله کنید   

عدي است  بعضیها اهل معنایند، اما هیچ نگاهی به عدالت ندارنـد؛ ایـن      . ب
اسالم، معنویت بـدون نگـاه بـه مـسائل اجتمـاعی و سرنوشـت         . شود  نمی

آدم . »م بامور المسلمین فلـیس بمـسلم      من اصبح و لم یهت    «انسانها ندارد؛   
سازد، با نظام ظالمانه و سـلطه     سازد، با طاغوت می     معنویی که با ظلم می    

تـوانیم   سازد، این چطور معنویتی است؟ این گونه معنویت را ما نمـی     می
  )1(».بنابراین معنویت و عدالت در هم تنیده است. بفهمیم

  دالت در ع اعتقاد به مبدأ و معادنقش -3-5/2
اعتقاد به مبدأ و معاد، یک نقش اساسی دارد؛ مـا           عدالت،   مسألۀدر  «

توان توقع داشت که در جامعه عـدالت بـه         نمی .از این نباید غفلت کنیم    
معناي حقیقی کلمه استقرار پیدا کنـد، در حـالی کـه اعتقـاد بـه مبـدأ و               

ار، هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود، عدالت یـک چیـز سـرب              . معاد نباشد 
تحمیلــی و اجبــاري بــیش نخواهــد بــود، علــت ایــن هــم کــه بعــضی از  
طرحهـاي قــشنگ غربــی در بــاب عـدالت مطلقــاً در عمــل تحقــق پیــدا   

 -حـرف قـشنگ اسـت   .  اعتقـادي نـدارد  ۀکند، همین است؛ پـشتوان      نمی
 لـیکن در  -حاال الاقـل ظـاهر قـشنگی دارد، ولـی خیلـی برهـانی نباشـد            

غربـی مطلقـاً از آن خبـري نیـست؛        عمل، در جوامع غربی، در زنـدگی        
 جـا   آنعـدالتی مطلـق در        کند؛ بی   اصالً انسان تحقق آنها را مشاهده نمی      

 اعتقـاد بـه مبـدأ و معـاد در آن     ۀعلت همین است که پشتوان  . وجود دارد 
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م ملکـات  م اعمال، اعتقـاد بـه تجـس   اعتقاد به معاد، اعتقاد به تجس  . نیست
خـواه باشـیم، عـدل را     دل باشیم، عـدل ما عا . در قیامت، خیلی تأثیر دارد    

      م پیــدا سـتایش کنـیم، بــراي عـدل تــالش کنـیم؛ اینهـا در قیامــت تجـس
این اعتقـاد، بـه انـسان نـشاط     .  مقابلش هم همین است   ۀنقط. خواهد کرد 

 ۀانـسان بدانـد کـه رفتـار ظالمانـه، حتـی اندیـش       . دهـد  دهد، نیـرو مـی    می
ــه، در  ــت، چــه   عرصــۀظالمان ــه روز او   تجــسم اعمــال در قیام ــی ب بالئ

  )1(».شود آورد، طبعاً به عدالت نزدیک می می
  پردازي در زمینه عدالت  لزوم نظریه-6/2
   لزوم تبیین روشها و مبانی متقن-1-6/2

 بین آنچـه کـه از عـدالت الزم داریـم و بایـد      ۀما اگر بخواهیم فاصل  «
 کـم  - وضـعیتی کـه فعـالً مـستقر اسـت         -باشد و آن وضعیت کنـونی را      

. بایستی به روشها و راهکارهاي جدید و مـؤثر دسـت پیـدا کنـیم              کنیم،  
ی اسـت؛ یعنـی زمـان       یهاي کاربردي عدالت چه چیزها      باید بدانیم شیوه  

در این سی سال، در مـوارد زیـادي         . آزمون و خطا را سپري شده بدانیم      
  بـا گرایـشی  اول ۀکارمان عبارت بود از آزمون و خطـا؛ چـه در آن دهـ         

 چه بعـد،  - که بعضی از دوستان اشاره کردند-شتکه آن روز وجود دا  
ــ ۀنقطــ ــل در ده ــاي   ۀ مقاب ــها و رویکرده ــا، روش  دوم و در خــالل اینه

بایـد  . جوري عمل کنیم دیگر صالح نیست ما این    . گوناگونی دیده شده  
بنشینیم روشهاي متقن و مبتنی بر تعاریف متقن را پیدا کنـیم، تـشخیص              

  )2(».ت کنیمبدهیم، روي آنها مستقر شویم و حرک
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   نگاه متجددانه و نوآورانه به منابع اسالمی-2-6/2
خواهیم بـه آن برسـیم، رسـیدن بـه       نظري، آنچه که ما می  مرحلۀدر  «
البته باید با نگـاه متجددانـه، بـا    .  اسالمی ناب در باب عدالت است      ۀنظری

نگاه نوآورانه، به منابع اسالمی مراجعه کرد و آن نظریه را از مـتن منـابع         
 در چهارچوبهاي علمی و فنی خودش، که بعـضی از دوسـتان             -اسالمی

هــا، متــدها و  مــا بــراي اســتنباط، شــیوه.  اســتخراج کــرد-اشــاره کردنــد
اي داریـم؛ از اینهـا بایـد      کامالً حـساب شـده  ة شد ۀروشهاي علمی تجرب  

 نظـري و نظریـه سـازي، بایـد از منـابع          مرحلـۀ بنـابراین در    . استفاده شود 
 ناب اسالم در بـاب عـدالت بـه دسـت     ۀتون اسالمی، نظریاسالمی و از م  

خواهیم از مونتاژ و کنـار   ام در این نکته این است که نمی    من تکیه . بیاید
ی کـه در ایـن زمینـه    یهم چیدن نظریـات گونـاگونِ متفکـرین و حکمـا     

یعنـی در ایـن   .  و تولیـد کنـیم  محرف زدند، یک نظریه به وجود بیـاوری    
در مـوارد  . قاط جلـوگیري کـرد، بایـد پرهیـز کـرد         قضیه باید جداً از الت    

 بخـواهیم، در مـرداب   کـه  ایـن بـدون  . متعددي ما دچار این اشتباه شدیم   
نه، حقیقتاً بایـد  . بیرون آمدنش خیلی سخت خواهد بود     . التقاط لغزیدیم 

این منابع، فراوان هم هست؛ که دوستان       . در منابع اسالمی جستجو کنیم    
هـاي   البالغـه، در نوشـته   ، در حدیث، در نهـج   در قرآن . هم اشاره کردند  

ــادي وجــود دارد کــه همــه    اش  فقهــی، کالمــی و حکمــی بحثهــاي زی
  . ناب اسالمی باشدۀ ما در پیدا کردن نظریةتواند منبع مورد استفاد می

توانـد در     ی با نظـرات دیگـران مـی       ی موارد دیگر، آشنا   همۀالبته مثل   
جـا همـین جـور اسـت، در      هدر همـ  . فهم متون اسالمی به ما کمک کند      

مـا وقتـی بـا یـک نظـر      . بحثهاي حقوقی و فقهی ما هم همین جور است        
کنـد، از منبـع    شویم و ذهن ما آن اتساع الزم را پیـدا مـی       بیگانه آشنا می  



  
 

 

174

 اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب          اقتصاد و عرصۀ  

جور    هم همین  جا  اینکنیم؛     بهتر و کاملتري می    ةاسالمی خودمان استفاد  
ی نـاب باشـیم و از     اسـالم  ۀیـ رلیکن مـا بایـد دنبـال رسـیدن بـه نظ           . است

 ۀیم نظریـ یگـو   مـی کـه  ایـن البته بدیهی است کـه علـت     . التقاط بپرهیزیم 
 عـدالت مبتنـی    مـسألۀ اسالمی باید خالص و ناب باشـد، ایـن اسـت کـه              

هاي اساسـی؛   شناسی و پایه شناسی و معرف    ها و مبانی هستی     است بر پایه  
 کنـیم، در  ادن اسـت - که عمدتاً آنهاست-و اگر بخواهیم به نظریات غربی 

تـوانیم آنهـا     که قبول نداریم و نمی یای  واقع تکیه کردیم به مبانی فلسفی     
  )1(».را بپذیریم، که همان نظرات هستی شناسی است

  تعدد و تضارب آراء -3-6/2
پردازي، ما احتیـاج داریـم بـه تعـدد آراء و              تفکر و نظریه   عرصۀدر  «

ه بایـد برسـیم و   یم بـه یـک نظریـ      یگـو    ما مـی   که  اینیعنی  . تضارب آراء 
نسبتاً طـوالنی   ناب اسالمی را کشف کنیم، مبتنی بر یک مقدمات     ۀنظری

 این مقدمات همین است کـه آراء متفکـران   اي است؛ که اهم  و گسترده 
تضارب پیدا کنـد، آراء مختلفـی مطـرح شـود؛ و ایـن الزم اسـت؛ ایـن         

 داریـم، یـک   ی نباید تصور کرد که ما یک پیشداوری.نشاط علمی است  
خواهیم حتماً بـه آن برسـیم؛ نـه،     ایم و می    چیزي را از قبل در نظر گرفته      

یم آنچـه را کـه حـق اسـت و آنچـه کـه             ب آراء بیـا   بخواهیم با تضار    می
.  یقـف هـم نـدارد      حـد . بنابراین تضارت آراء الزم اسـت     . درست است 

 از زمــان ۀی و مختــار بــراي ایــن برهــیکــه بــه نظــر نهــا یعنــی بعــد از آن
 آراء جدیـدي، نظـرات جدیـدي، نکـات         کـه   ایـن  احتمـال    رسیدیم، باز 

لیکن بـه هـر   . اي در آینده مطرح شود، هست؛ هیچ مانعی هم ندارد          تازه
بندي قـوي برسـیم کـه بـر اسـاس         به یک جمع   که  اینحال نیاز هست به     
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ــه ــرد    آن، برنام ــدت در کــشور صــورت بگی ــاي درازم ــابراین . ریزیه بن
ــیکن در نهایــ ــه ةت ادارتــضارب آراء الزم اســت؛ ل  کــشور نیــاز دارد ب

بنــدي قــوي و مـتقن و مــستدل در بــاب عــدالت    بــه یـک جمــع کــه ایـن 
هاي بلنـد مـدت       بندي، برنامه   اجتماعی برسد که بتواند براساس آن جمع      

بنـدي رسـیدیم، بـاز      کـه بـه ایـن جمـع        البتـه بعـد از آن     . را طراحی کنـد   
ا پیـدا کنیـد؛   ها ر  شیوهکه ایناي شروع خواهد شد براي    پژوهشهاي تازه 

امـروز مـن مالحظـه کـردم کـه بعـضی از       . یعنـی پژوهـشهاي کـاربردي   
 بـسیار هـم خـوب    -بخشهاي مباحث، مربوط به مبحث کـاربردي اسـت      

کـه مـا بـه یـک        اش خیلی وسیع است؛ یعنی بعـد از آن           این دامنه  -است
اي در بـاب عـدالت رسـیدیم، تـازه بـراي       بندي شـده   متقن و جمع  ۀنظری

هاي اجرا و تحقق آن در جامعه، بـه بحثهـاي کـاربردي         پیدا کردن شیوه  
. نیاز داریم؛ که این خودش پژوهـشهاي فراوانـی را دنبـال خواهـد کـرد      

تـوانیم از تجربیـات بـشري اسـتفاده      سـت کـه مـا مـی    جا اینآن وقت در  
  )1(».کنیم

   استفاده از تجربیات دیگران-4-6/2
م کـه روشــها  مـن مطلبـی را کــه یکـی از آقایـان گفتنــد، قبـول دار     «

 امــا ایــن - در ایــن شــکی نیــست-مطمئنــاً از اهــداف تأثیرپــذیر هــستند
هـاي دیگـران هـیچ نتـوانیم      معنایش این نیست که ما از روشـها و تجربـه   

 در بخـش   جـا   ایـن . تـوانیم اسـتفاده کنـیم       استفاده کنیم؛ نه، بالشک مـی     
 از تجربیـاتی اسـت کـه دیگـران     ةپژوهـشهاي کـاربردي، نوبـت اسـتفاد    

 دیگـر در  زمینـۀ  بانکداري یـا در هـر   زمینۀفرض کنید در  . اند   داده انجام
مسائل اقتصادي، یا در بحثهاي اجتماعی به یـک شـکل دیگـري، یـا در          
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 انجـام اي را یـک ملتـی     بحثهاي قضائی به یک صورت دیگري، تجربـه       
داده و با آن تجربه مدتی را گذرانده، آثارش هم مشخص است؛ خـب،       

بنــابراین از . ه کــرد؛ ایــن هــیچ اشــکالی نــداردشــود اســتفاد از ایــن مــی
  )1(».هاي دیگران بایستی بهره برد تجربه

  یک رشتهپژوهی به عنوان  عدالت -5-6/2
ــا در  « ــرین کاره ــا    عرصــۀیکــی از مهمت ــن اســت کــه م  نظــري ای

 ة تعریـف شـد  ۀپژوهی را در حوزه و دانشگاه به عنوان یک رشـت    عدالت
ندارد؛ نه در حوزه وجـود دارد، نـه   علمی بشناسیم، که این امروز وجود    

 یعنی هیچ اشکال ندارد فرضاً در حوزه یکی از موضوعاتی           .در دانشگاه 
کنـد،   گیرد، یک فقیه با روش فقیهانه بحـث مـی   که محل بحث قرار می    

 عدل و انصافی کـه آقایـان بـه آن           ةحاال همین قاعد  . باشد عدالت   مسألۀ
دلیـل عـدم   .  مـنقح اسـت  اشاره کردنـد، بایـستی تنقـیح شـود؛ ایـن غیـر           

ر بخـشهاي مختلـف فقهــی   بینـد د  تـنقحش هـم ایـن اسـت کــه آدم مـی     
  شـود اینهـا را تمـام کـرد     شود که هـیچ نمـی   ی به این قاعده می یدهااناست

طـور در بخـشهاي مختلـف گفتـه            همـین  -یعنی قابـل اسـتدالل نیـست      -
 کـه خـب، بحمـداهللا    - علمیـه ةچـه اشـکالی دارد کـه در حـوز         . شود می

ی کـه یـک   ی یکی از بخشها  -اي در جلسه حضور دارند      رجستهفضالي ب 
 عـدالت باشـد؛   مسألۀکند،  فقیه در درس فقه استداللی خودش دنبال می  

؟ این غیـر از آن بحـث عـدالتی اسـت کـه اشـاره کردنـد           »کتاب العدالۀ «
در بـاب عـدالت   . ث دیگري است  حاند؛ آن ب    فرموده) الرّحمۀ علیه(شیخ  

  .قهی قوياجتماعی بحث شود؛ بحث ف
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اي به وجود بیاید و تعریـف شـود؛          در دانشگاه یک دانش میان رشته     
بـه  . گـذاري شـود   بحث شود، کار شود، روي آن به طور مستقل سرمایه        

پـردازي     نظري یک کار الزمی است؛ هم نظریـه        عرصۀنظر من، این در     
دهد، هـم نیروهـاي توانمنـدي را در ایـن عرصـه تربیـت            را گسترش می  

  )1(».کند می
  گذاري  شاخص-6-6/2

گـذاري اسـت؛ تعیـین شاخـصهاي      یک کـار مهـم دیگـر، شـاخص     «
یکی از کارهاي مهم نظري ما این است که شاخصهاي عدالت            . عدالت

ی کـه در غـرب مطـرح اسـت، بـه            یخب، امروز شاخـصها   . را پیدا کنیم  
اش مطلقاً شـاخص نیـست، بعـضی         طور مشروط قابل قبول است؛ بعضی     

. عضی در شرائطی ممکن است شاخص باشـد شاخصهاي ناقصی است، ب 
ما باید بنشینیم مستقالً شاخصهاي عدالت را، استقرار عـدالت در جامعـه         

 عمـل  عرصـۀ البته در . را پیدا کنیم؛ یکی از بخشهاي مهم کار این است    
 بگیرد که یکی از آنها این است کـه عـدالت    انجامهم خیلی کارها باید     

 مـسألۀ قانونگذاري بالخصوص بـه   اساسی در    ۀرا یک معیار و یک سنج     
  )2(».عدالت و همچنین رصد دائمی آن توجه شود

   مفهوم عدالت اقتصادي-7/2
 میان طبقات و برخورداریهـاي نـابحق و         ۀ از میان رفتنِ فاصل    -1-7/2

  محرومیتها
 ژرف میان طبقـات و      ۀعدالت اجتماعی، بدین معنی است که فاصل      «

 میـــان بــرود و مستـــضعفان و  برخورداریهــاي نـــابحق و محرومیتهــا از  
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تــرین و وفــادارترین مــدافعان انقالبنــد،  پابرهنگــان کــه همــواره مطمــئن
دي احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیـت، حرکتـی     و جـ 

  )1(».گیرد  میانجامصادقانه 
منـدي از امکانـات عمـومی و          یکسان کردنِ فرصـتهاي بهـره      -2-7/2

  جلوگیري از سوء استفاده
 امـور اجتمـاعی، از      همـۀ عـدالت در    . ه عدالت الزم اسـت    در جامع «

ه یـک انـدازه درآمـد    مگوییم ه نمی. جمله در امور اقتصادي الزم است 
مندي از امکانات عمومی در اختیار همـه    داشته باشند؛ اما فرصتهاي بهره    
  )2(».قرار گیرد و سوء استفاده نباشد

  توزیع عادالنۀ امکانات کشور -3-7/2
عادالنــه و عاقالنــه امکانــاتی کــه در کــشور هــست، عــدالت یعنــی «

 و ســعی کنــیم همــین -حــساب و کتــاب  بــیۀ نــه عادالنــ-تقــسیم کنــیم
 بـه قـشر خـاص و    که اینامکانات را بیشتر کنیم تا به همه بیشتر برسد؛ نه  

  )3(». خاصی بیشتر برسدۀبه دست
  
نخیر، کـسانی کـه بحـث    . گویند عدالت یعنی توزیع فقر   بعضیها می «
وجه منظورشان توزیع فقر نیست؛ بلکه توزیع         هیچ  کنند، به   لت را می  عدا

  )4(». امکانات موجود استۀعادالن

                                                        
، بـه تـاریخ   )ره(  پیام به ملت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینـی   - 1

23/4/1368.  
هاي شهداي هفتم تیـر، بـه تـاریخ      بیانات در دیدار با مسؤوالن دستگاه قضایی کشور و خانواده   - 2
7/4/1377.  
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   همهة فرصتها و امکانات عمومی مورد استفاد-4-7/2
.  عدالت اقتصادي اسـت ۀامروز کشور ما بیش از هر چیز دیگر، تشن   «

ز علت هم این است که واقعاً یک شکافی به صـورت میـراث معیـوبی ا             
ر می        البتـه بـه شـکل    . شد، که نشده است  گذشته بود و این شکاف باید پ

ر شـود       ر کـردنِ ایـن شـکاف را بـه همـان شـ              . معقولی بایـد پـ کلّیمـا پـ 
کنـد؛ حرفهـاي غیرمنطقـی و نـاممکن و      گوییم که اسالم توصیه مـی     می

ــامعقول را نمــی ــان بیــاوریم؛ همــان  ن ــه می طــوري کــه اســالم  خــواهیم ب
 ةا در مقابل همه باشد و امکانات عمومی مـورد اسـتفاد         فرصته: گوید  می

  )1(».همه قرار گیرد
   جلوگیري از تجاوز به حق و تعرض به یکدیگر-5-7/2

فعالیت اقتصادي و کار اقتـصادي و تـالش اقتـصادي حتمـاً بایـد بـا          «
بـدون عـدالت هـر تـالش اقتـصادي بـه       . شاخص و شاقول عدالت باشـد    

ــست کــه مــا  عــدالت هــ. ضــرر منتهــی خواهــد شــد  ــن نی ــایش ای م معن
ایـن  . گذاري ندهیم  سرمایهةگذار اجاز گذاري نکنیم یا به سرمایه  سرمایه

تصورات غلط آن افرادي است که آن روز خودشان را طرفدار عدالت            
نـه، کـارآفرینی هـم یـک خیـر اسـت، یـک عبـادت             . کردند  معرفی می 

ح ، صـحی مـسأله .  بگیـرد انجـام است، یک کـار بـزرگ اسـت کـه بایـد            
مـدیریتهاي کـشوري، مـدیریتهاي      . مدیریت کردن این مجموعـه اسـت      

ضا، قـ دولتی چه در بخش تقنـین، چـه در بخـش اجـراء، چـه در بخـش         
 نگیـرد؛ تجـاوز از حقـوق       انجـام بایستی مدیریت کنند تا تجاوز از حـق         

 اجـزاي  همۀ نگیرد؛ این کاروان با انجام نگیرد؛ تعرض به یکدیگر   انجام

                                                        
 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت، بـه تـاریخ    - 1
6/6/1385.  
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  )1(».ه پیش بروداهللا ب شاء خودش ان
   آثارِ عدالت اقتصادي-8/2
   عدالت پشتوانه امنیت اقتصادي-1-8/2

زنیـد، امنیـت      بعضی گفتند شـما کـه راجـع بـه عـدالت حـرف مـی               «
ــین مــی ــت  . رود؛ بعکــس اســت اقتــصادي از ب اگــر عــدالت باشــد، امنی

عـدالتی سـود      گرها هستند که از بی    اولدزدها و چپ  . اقتصادي بیشتر است  
گـذاري کنـد و طبـق قـانون سـود       خواهد سـرمایه   انسانی که می.برند  می

  )2(».آید؛ عدالت پشتوانه و پشتیبان اوست ببرد، از عدالت خوشش می
  مصادیق عدالت اقتصاديها، از   کاهش فاصله-2-8/2

 بــسیار عمیــق و وســیعی اســت کــه بایــستی  ةعــدالت هــم یــک واژ«
 عـدالت، کـاهش   بـه نظـر مـا   . خطوط اصلی آن را جستجو و پیـدا کـرد       

جـور   ایـن . هاي جغرافیایی است    هاي طبقاتی است، کاهش فاصله      فاصله
نباشد که اگر یک مرکزي، یک استانی، یک شهري، یک کوره دهـی           

ی کـشور قـرار گرفتـه    ی دور جغرافیـا  ۀاز مرکز دور است، در یـک نقطـ        
ی که نزدیک است، برخـوردار      یجا  آناست، دچار محرومیت باشد؛ اما      

هـاي طبقـاتی بایـد برداشـته شـود،       هـم فاصـله  . دالت نیـست باشد؛ این ع  
 از ةی بایـد برداشــته شـود، هــم برابـري در اســتفاد   یهـاي جغرافیــا  فاصـله 

 آحاد کشور، آن کسانی کـه  همۀ. امکانات و فرصتها باید به وجود بیاید    
استعداد دارند، آن کسانی که امکان دارند، بتوانند از امکانـات عمـومی         

                                                        
 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاههاي شیراز، به تاریخ - 1

14/2/1387.  
هاي شهداي هفتم تیـر، بـه تـاریخ     ن دستگاه قضایی کشور و خانواده بیانات در دیدار با مسؤوال   - 2
7/4/1377.  
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ها مقدم باشند و افراد       جور نباشد که نورچشمی    این. دکشور استفاده کنن  
ن کـشور،  وکاري کنیم که افـراد گونـاگ  . گو جلو بیفتند متقلب و خدعه 

البتـه  . همه بتوانند در برابر امکانات کشور، از فرصت برابر استفاده کنند          
نیـافتنی   یـافتنی اسـت؛ دسـت    اینها آرزوهاي بزرگی است، لـیکن دسـت       

سـخت  . تـوانیم بـه آن برسـیم    م و کـار کنـیم، مـی       اگر تالش کنی  . نیست
  )1(».است، اما شدنی است

   با فساد مالی و اقتصادية مبارز-3-8/2
 با فساد مـالی و اقتـصادي اسـت          ةیکی از مصداقهاي عدالت، مبارز    «

ام، بارهـا    من سالها پیش هـم ایـن را گفتـه        . گرفته شود  جديکه بایستی   
 انجـام  گرفتـه اسـت و دارد   انجام ام، تالشهاي خوبی هم هم تأکید کرده  

 با فساد، کار دشواري است؛ کاري است که انـسان،   ةگیرد؛ اما مبارز    می
گوینـد و آن   دروغ مـی . کننـد  شـایعه درسـت مـی    . کنـد   مخالف پیدا می  

کسی که در این میدان جلوتر از دیگـران حرکـت کنـد، بیـشتر از همـه        
 انجـام سـت و بایـد   ایـن مبـارزه هـم الزم ا   . گیـرد   مورد تهاجم قـرار مـی     

 زمینـۀ خوب، کسانی که بخواهند این کارهاي بزرگ را چـه در        . بگیرد
 دهند، بایـد مـدیرانی باشـند کـه بـه           انجام عدالت   زمینۀپیشرفت، چه در    

 این چیزها معتقد باشـند؛ حقیقتـاً عقیـده داشـته باشـند کـه بایـد عـدالت              
من بـه ایـن   مـدیران معتقـد و مـؤ   . برقرار شود، باید با فـساد مبـارزه شـود       

مبانی که داراي شجاعت باشند، داراي اخـالص باشـند، داراي تـدبیر و               
توانند این مقاصد و این اغـراض عـالی الهـی            عزم راسخ باشند، قطعاً می    

                                                        
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 1
1/1/1388.  
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  )1(».را تحقق ببخشند
  عدالتی در دوران قبل از انقالب  بی-9/2

.  عدالت در این کشور سرکوب شده اسـت        ماديسالها و قرنهاي مت   «
ار پادشاهان، بخصوص آن وقتی کـه در کنـار          ان حکومتهاي جب  در دور 

استبداد، نیروي خارجی و نفوذ خارجی هم وارد شد و دخالت خارجی            
ها کشیدند از توأم شـدن   با دیکتاتوري و استبداد توأم شد، این مردم چه        

  )2(».این دو نیروي شر و شیطانی در کشور ما
  عدالت در جمهوري اسالمی ایران -10/2

  هاي نظام ۀ دغدغهعدالت سرلوح -1-10/2
 به طـور طبیعـی      - که یک حرکت دینی بود     -در انقالب اسالمی ما   «

در شـعارهاي مردمـی، در قـانون       . عدالت جایگاه ممتازي داشت و دارد     
، در گفتمانهـاي موضـعی   )علیه اهللا  رضوان(اساسی، در بیانات امام راحل      

ه جمهـوري اسـالمی     و در زمانهاي مختلف و به مناسـبتهاي مختلـف کـ           
 فـرض کنیـد در دوران     .شـود   مطرح کرده، این جایگاه ممتاز دیـده مـی        

آوردند و شـعار صـلح را مطـرح     آمدند فشار می دفاع مقدس که هی می    
 جمهـوري اسـالمی را از میـدان خـارج کننـد،      کـه  ایـن کردند بـراي      می
خـب،  . را مطـرح کـرد    » صـلح عادالنـه   « جمهوري اسالمی شـعار      جا  آن

ی یارزش مطلـق نیـست، یـک ارزش نـسبی اسـت؛ یـک جـا       صلح یک  
امـا  . ی صلح بد است، جنـگ خـوب اسـت     یصلح خوب است، یک جا    

                                                        
تاریخ ، به )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 1
1/1/1388.  
هـاي شـهداي فاجعـۀ هفـتم تیـر، بـه         بیانات در دیدار با رئیس و مسؤوالن قوة قضائیه و خانواده      - 2

  .7/4/1384تاریخ 
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جور نیست؛ عدالت یک ارزش مطلق است؛ یعنـی هـیچ جـا        عدالت این 
خـب، در جمهـوري اسـالمی ایـن وضـعیت      . نداریم که عدالت بد باشد 

  )1(».ه انقالب بوداولهاي نظام از   دغدغهۀوجود داشته، سرلوح
   عدالتۀ دستاوردهاي جمهوري اسالمی در عرص-2-10/2

 همـۀ  انقـالب   اولاز  . براي تحقق عـدالت، خیلـی کـار شـده اسـت           «
 گرفتـه؛ یعنـی بـردن امکانـات     انجامفعالیتهایی که به نفع طبقات محروم    

  رفاهی، امکانات آموزشی و امکانات بهداشـتی بـه اقـصی نقـاط کـشور         
 در جهـت عـدالت   -، قابـل شـمارش نیـست   که واقعاً از بس زیاد است    -

. رسانی، اوضـاع را زیـر و رو کـرده    حقا و انصافاً این خدمت. بوده است 
تواننـد    قبـل اوضـاع طبقـات محـروم را دیدنـد، مـی        دورةکسانی که در    

بفهمند، من خـودم در نقـاط محـروم بـودم و جاهـاي محـروم را در آن                 
نزدیـک دیـدم؛ واقعـاً    دوره دیدم؛ حاال هم که خیلی اوقـات رفـتم و از            

  )2(».زیر و رو شده
   تأمین عدالت؛ هدف اصلی در نظام جمهوري اسالمی-3-10/2

هدف اصلی در کشور ما و در نظام جمهـوري اسـالمی، عبـارت از     «
 آن ۀتأمین عدالت اسـت و رونـق اقتـصادي و تـالش سـازندگی، مقدمـ               

  )3(».است
  تقسیم ثروت ملی میان همۀ مردم -4-10/2

ي اسالمی فقط این نیست که با ارقام و اعداد، تولیـد        هدف جمهور «
مـا  . ناخالص ملی را در مجموع رقم باالیی نشان دهد؛ این کـافی نیـست   

 مـردم  همـۀ معتقدیم در کـشور بایـد عـدالت باشـد و ثـروت ملـی میـان            
                                                        

  .27/2/1390هاي راهبردي با موضوع عدالت، به تاریخ   بیانات در دومین نشست اندیشه- 1
  .8/6/1384 بیانات در دیدار با اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 2
  .1/1/1372 هجري شمسی، به تاریخ 1372 پیام به مناسبت حلول سال - 3
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ایــن آرزوي بــزرگ ماســت و بــراي آن تــالش و مبــارزه . تقــسیم شــود
  )1(».کنیم می

  ي عدالت حداکثر-5-10/2
 گرفتـه؛  انجـام در بخش اجراي عدالت، انصافاً کارهاي زیادي هـم        «

 انجـام بعضی از دوستان در توصیف آنچه که  .لیکن راضی کننده نیست   
 انجـام ی کـه  ی کارها زمینۀگرفته، اطالعات و آمارهاي خوبی دادند؛ در        

 اولدانـم کارهـاي وسـیعی از     گرفته، شاید اطالعات من بیشتر باشد؛ می   
آن چیزي کـه مـا      .  گرفته؛ لیکن مطلقاً راضی کننده نیست      جامانانقالب  

نیاز داریم، آن چیزي که ما دنبالش هستیم، عدالت حداکثري است؛ نـه          
صرفاً در یک حد قابل قبول؛ نه، ما دنبال عدالت حـداکثري هـستیم؛ مـا      

. تـا ایـن مرحلـه خیلـی فاصـله داریـم      . خواهیم ظلم در جامعـه نباشـد    می
  )2(».ن باید تالش کردبنابراین براي ای

  ن و عدالتمسؤوال -11/2
   قاطعیت، ارتباط با مردم، خودسازي و تهذیب-1-11/2

بـا مـن   عدالت، . بنابراین، عدالت یک اصل است و نیازمند قاطعیت      «
شـود؛   شود؛ عدالت، با تعارف درست نمـی  بمیرم، تو بمیري درست نمی  

زیستی  خواهد، ثالثاً ساده   میخواهد، ثانیاً ارتباط با مردم         قاطعیت می  اوالً
و مردمــی بــودن الزم دارد و بـــاالتر از همــه، خودســازي و تهـــذیب     

خواهد؛ این هم جزو پیش شـرطها و پـیش نیازهـاي اجـراي عـدالت          می
، باید خودمان را درست کنیم و یک دستی به سـر و صـورت     اول. است

شـما   مـن و  ۀخودمان بکـشیم، تـا بتـوانیم عـدالت را اجـرا کنـیم؛ وظیفـ            
                                                        

  .25/9/1382 بیانات در اجتماع بزرگ مردمی قزوین، به تاریخ - 1
  .27/2/1390هاي راهبردي با موضوع عدالت، به تاریخ   بیانات در دومین نشست اندیشه- 2
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  )1(».اینهاست
2-11/2-در اجراي عدالت و اخالصد و جه جد   

گیریهاي اجرایـی اسـت     تصمیمهمۀدر نظام اسالمی، عدالت مبناي    «
ن نظام، از نمایندگان محترم مجلس شـوراي اسـالمی، تـا          مسؤوال همۀو  

هاي سیاسـتگذاري و     ن بخشهاي مختلف اجرایی، بخصوص رده     مسؤوال
 و جهـد و  جزاي دستگاه قضایی، باید به جـد     کارشناسی، و تا قضات و ا     

  )2(». اخالص، درصدد اجراي عدالت در جامعه باشندهمۀبا 
   در همۀ ابعاد عدالت مورد نظر اسالماجراي -3-11/2

ن باید همت کنند تا بتوانند این عدالت مورد نظـر اسـالم را              مسؤوال«
م منــابع  در ابعــاد قــضایی، در ابعــاد اقتــصادي، در تقــسی- ابعــادهمــۀدر 

 چیزهـایی کـه در کـشور       همـۀ ثروت ملی و فرصـتهاي گونـاگون و در          
 ةالمـال، در اسـتفاد    بیـت ۀدر هزینـ .  اجرا کنند-براي انسانها اهمیت دارد  

 در قـواي  مسؤول کارهایی که یک همۀشخصی، در عزل و نصب و در    
 - مقننـه ة قـضائیه و چـه در قـوة    مجریـه، چـه در قـو    ة چه در قو   -گانه  سه
 دهد، باید هدف، اجراي عدالت؛ و روش، روش عادالنه          انجاماند  تو  می

 که در هر بخشی از بخشهاي این کـشور و ایـن           -طور شد   اگر این . باشد
نظام به تحقق عدالت همت گماشته شد و کـسانی دنبـالش را گرفتنـد و          

 بخـشهاي  همـۀ عدالت در دسترس بود و مردم طعم آن را چـشیدند؛ در             
 آن روز اسـت کـه      -عـدالتی نمانـد     اثـري از بـی    زندگی باید سعی کنیم     

 امتهـاي   همـۀ  مـردم دنیـا و بـه         همۀجمهوري اسالمی خواهد توانست به      

                                                        
ؤوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسـالمی،   بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با مس         - 1

  .29/3/1385به تاریخ 
  .13/3/1370، به تاریخ )ره( پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی - 2
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  )1(».اسالمی، به عنوان الگوي حقیقی اسالم، خودش را نشان دهد
  م و رفع تبعیضپر کردن شکاف اقتصادي در بین مرد -4-11/2

 از ةر اسـتفاد پر کردن شکاف اقتصادي در بین مرد و رفع تبعـیض د  «
تـرین   منابع گونـاگون ملـی در میـان طبقـات مـردم، مهمتـرین و سـخت             

 کـسانی  همۀریزان، قانونگذاران، مجریان و    برنامه همۀ. یت ماست مسؤول
که در دستگاههاي گونـاگون مـشغول کـار هـستند، بایـد ایـن را مـورد               
توجه قرار دهند و یکی از مهمترین شاخصهاي حرکت خود به حـساب       

  )2(».آورند
   حاکمیتۀعدالت در بدن رواج -5-11/2

حاال عدالت چیـست؟ البتـه ممکـن اسـت در معنـا کـردن عـدالت،          «
نظر داشـته باشـند؛ امـا یـک قـدر             افرادي، کسانی یا گروههایی اختالف    

ــر، هــا،  کــم کــردن فاصــله: مــسلّمهایی وجــود دارد دادن فرصــتهاي براب
 ۀالت را در بدنـ تشویق درستکار و مهار متجـاوزان بـه ثـروت ملـی، عـد             

 منـاطق   - عـزل و نـصبها، قـضاوتها، اظهارنظرهـا         -حاکمیتی رایج کردن  
دوردست کشور و مناطق فقیـر را مثـل مرکـز کـشور زیـر نظـر آوردن،           
منابع مالی کشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالک ایـن منـابع              

 انجـام دانستن، از قدر مسلّمها و مورد اتفاقهـاي عـدالت اسـت کـه بایـد         
  )3(».بگیرد

                                                        
  .26/12/1379هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ    بیانات در خطبه- 1
  .14/3/1383، به تاریخ )ره( بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی - 2
 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسـالمی،           - 3

  .29/3/1385به تاریخ 
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   رابطه بین پیشرفت و عدالت-3
  پیشرفت با عدالت ضرورت همراهی -1/3

پیشرفت اگر بـا عـدالت همـراه نباشـد، پیـشرفت مـورد نظـر اسـالم            «
اینی که ما تولید ناخالص ملـی را، درآمـد عمـومی کـشور را بـه         . نیست

ی برسانیم، امـا در داخـل کـشور تبعـیض باشـد، نـابرابري          ییک رقم باال  
اي در فقـر   اي آالف و الوف براي خودشان داشته باشند، عده  د، عده باش

خواهـد؛   و محرومیت زندگی کنند، این آن چیزي نیست که اسـالم مـی     
بایـد عـدالت تـأمین     . این آن پیشرفتی نیست که مورد نظـر اسـالم باشـد           

  )1(».بشود
  خسارت بار بودنِ پیشرفت بدونِ عدالت -2/3

فــرض . ایــن خیلــی معنــادار اســتمــا گفتــیم پیــشرفت و عــدالت، «
یـد یکـی از شاخـصهاي مهـم، افـزایش درآمـد ناخـالص ملــی در        یبفرما

اش، مـثالً چنـدین هـزار      فالن کشور درآمد ناخالص ملـی     . کشورهاست
ی اولـ میلیارد اسـت، فـالن کـشور یـک دهـم اوسـت؛ پـس آن کـشور                   

افزایش درآمـد ناخـالص     . این منطق، منطق درستی نیست    ! پیشرفته است 
 ۀتوانـد نـشان   ی نمـی ی بـه تنهـا  - یعنی درآمـد عمـومی یـک کـشور      -ملی

اگـر درآمـد    . شود  پیشرفت باشد؛ باید دید این درآمد چگونه تقسیم می        
ی شـب تـوي خیابـان    یملی بسیار باالست، اما توي همـین کـشور آدمهـا      

میرنـد،    زیادیـشان مـی  ة هوا عـد  درجۀخوابند و با گرماي چهل و دو          می
در فـالن شـهر معـروف      :  ببینیـد تـوي خبرهـا      شـما . این پیـشرفت نیـست    

                                                        
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 1
1/1/1388.  
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 حرارت هوا به چهـل و دو  - مثالً در امریکا یا جاي دیگر      -بزرگ غربی 
چرا با چهل و دو درجـه حـرارت         ! درجه رسید و فالن تعداد آدم مردند      

اگـر در  . بمیرند؟ این معنایش این اسـت کـه اینهـا سـرپناه و جـا ندارنـد           
کنند یـا بایـد     بی سرپناه زندگی می   ی وجود دارند که   یاي، انسانها   جامعه

چهارده ساعت در روز کار کنند تا نان بخور و نمیر پیدا کننـد، درآمـد              
ناخالص ملی ده برابر اینـی هـم کـه امـروز هـست باشـد، ایـن پیـشرفت                

بنـابراین پـسوند عـدالت      . در منطق اسالمی ایـن پیـشرفت نیـست        . نیست
  )1(».قدر اهمیت دارد این

  یشرفت  منهاي عدالت از نظر اسالممردود بودنِ پ -3/3
  )2(».پیشرفت منهاي عدالت، از نظر اسالم اصالً پیشرفت نیست«

                                                        
 .27/2/1388 انقالب در دیدار با استادان و دانشجویان کردستان، به تاریخ  بیانات رهبر معظّم- 1
 .8/1/1390 بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه، به تاریخ - 2
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  :اشاره
ه با مفاسد اقتصادي ضرورتی حیاتی در تمـامی کـشورها     مبارز

سـاز   گردد و اجرایی نمودنِ آن در هر کشوري زمینـه        محسوب می 
  .گردد پویاتر شدن و روانی کار در عرصه فعالیتهاي اقتصادي می

گیـري    مبارزه با مفاسد اقتصادي از همان آغاز انقالب و شکل         
 امـا ایـن رونـد بـا     ن قـرار داشـته اسـت   مـسؤوال نظام در دستور کار  

         اي مقـام   هتشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و فرمان هشت ماد
، نقطـه عطفـی و   1380 رهبري به سران قوا در اردیبهشت ماه  معظّم

.  شوم و خانمان سـوز بـود  ةچراغ راهی در مسیر مبارزه با این پدید  
  :در بخشی از این فرمان آمده است

قایــــان و دیگــــر الزم اســــت نکــــاتی را بــــه حــــضرات آ«
توانند در مبارزه با فـساد مـالی ایفـاء      اندرکاران کشور که می     دست

  :نقش کنند، تذکر دهم
ــدي ة بــا آغــاز مبــارز-1 بــا فــساد اقتــصادي و مــالی، یقینــاً  ج 
هاي مخالفت بـا آن بلنـد خواهـد      ها و بتدریج فریادها و نعره       زمزمه

کـه از ایـن   این مخالفتها عمدتاً از سـوي کـسانی خواهـد بـود      . شد
د و طبیعی است بددالنی که با سعادت   نشو  اقدام بزرگ متضرر می   

دالنـی کـه از القائـات آنـان تـأثیر       ملت و کشور مخالفنـد یـا سـاده       
این مخالفتها نباید در عـزم راسـخ    . اند با آنان همصدا شوند      پذیرفته

گانه بیاموزید  ن خیرخواه در قواي سه مسؤوالبه  . شما تردید بیفکند  
مح در مبـارزه بـا فـساد، بـه نـوعی همدسـتی بـا فاسـدان و         کـه تـسا  

اعتماد عمومی به دسـتگاههاي دولتـی و قـضائی در       . مفسدان است 
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رم و متخلـف  جـ گرو آن است که این دسـتگاهها در برخـورد بـا م     
  .قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند

 ممکن است کسانی بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان       -2
تفاده کنندگان از ثروتهاي ملّی، موجب نـاامنی اقتـصادي          اس  و سوء 

به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این       . ها است   و فرار سرمایه  
مبارزه موجب امنیت فضاي اقتصادي و اطمینان کـسانی اسـت کـه        

تولید کنندگان ایـن  . خواهند فعالیت سالم اقتصادي داشته باشند   می
  .اند مالی و اقتصاد ناسالمکشور، خود نخستین قربانیان فساد 

3-        قضائیه بـه  ة کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قو 
دسـتی کـه   . افراد مطمئن و برخوردار از سالمت و امانـت بـسپارید          

 کـه  د با ناپاکی دربیفتد باید خود پـاك باشـد، و کـسانی       یخواه  می
ح صالح عمل کنند باید خود برخوردار از صالاخواهند در راه      می

  .باشند
 عدالت باید قاطع ولی در عین حـال دقیـق و ظریـف         ۀ ضرب -4
 یکـسان میـان خیانـت و       ۀگناهـان، یـا معاملـ       متهم کـردن بـی    . باشد

اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهـان بـزرگ جـایز              
گمـان،   کـه بـی  -مـدیران درسـتکار و صـالح و خـدمتگزار           . نیست

 -دهنـد  کشور را تشکیل مـی اکثریت کارگزاران در قواي سه گانه    
ظن و در معرض اهانت قـرار گیرنـد و یـا احـساس          نباید مورد سوء  

چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیـز          . ناامنی کنند 
  .ي مهم شناخته شودا در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه

5- ــو ــف نظــارتی در ســه ق ــل ســازمان  بخــشهاي مختل ه از قبی
ر، دیوان محاسـبات و وزارت اطالعـات بایـد بـا       کشو بازرسی کلّ 

همکاري صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادي           
ن مـسؤوال ی کنند و محاکم قضائی و نیـز    یکشور را بدرستی شناسا   

  .ی در هر مورد را یاري رسانندیزدا آسیب
اطالعــات موظــف اســت در چهــارچوب وظــائف  وزارت -6
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یر در فعالیتهاي اقتصادي دولتی کـالن       پذ  قانونی خود، نقاط آسیب   
ــد ــاي خــارجی، و ســرمایه  : مانن ــامالت و قرارداده گــذاریهاي  مع

گیـري اقتـصادي و    بزرگ، طرحهاي ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم 
پولی کشور را پوشش اطالعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی           

طور مـنظم بـه رئـیس    ه سالمت اقتصادي یاري رساند و ب    در تحقق   
  .مهور گزارش دهدج

.  در امــر مبــارزه بــا فــساد نبایــد هــیچ تبعیــضی دیــده شــود -7
هیچ شخص یـا    . کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود         هیچ

ن مـسؤوال تواند با عذر انتساب به ایـن جانـب یـا دیگـر             نهادي نمی 
با فساد در هر جـا و  . کشی معاف بشمارد   کشور، خود را از حساب    

  .ورد یکسان صورت گیردهر مسند باید برخ
 شـعاري و تبلیغـاتی و   ۀگونه   با این امر مهم و حیاتی نباید ب        -8

جاي تبلیغات باید آثار و برکـات عمـل،         ه  ب. تظاهرگونه رفتار شود  
جاي ه  به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که ب        . مشهود گردد 

ــشه ــه ری ــه ســراغ ضــعفا و خطاهــاي   هــا و ام پــرداختن ب الفــسادها ب
هرگونه اطـالع رسـانی     .  نروند و نقاط اصلی را رها نکنند       کوچک

به افکار عمومی که البته در جاي خـود الزم اسـت، بایـد بـدور از              
گونه بوده و حفظ آرامـش و اطمینـان       اظهارات نسنجیده و تبلیغات   

  )1(».افکار عمومی را در نظر داشته باشد
 و  بنابراین مبارزه با مفاسـد اقتـصادي امـري حـساس و حیـاتی             

ضروریست که فواید و برکات زیادي بر آن مترتـب اسـت کـه از            
ــی  ــه آنهــا م ــه جمل ــوان زمین ــشرفت در کارهــاي   ت ــراي پی ســازي ب

  .اقتصادي، بسترسازي براي رقابت سالمِ اقتصادي را نام برد
ــشهایی هــم دارد   ــا مفاســد اقتــصادي الزامــات و چال . مبــارزه ب

از جنجال سـازي،     و دوري    تجدیرسانی بهنگام و صحیح،       اطالع

                                                        
  .10/2/1380اي به سران قوا، به تاریخ   فرمان هشت ماده- 1
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بلند مـدت بـودن و برخـورد عملـی و واقعـی کـردن و پیـشداوري           
. دهنــد تــرین الزامــات ایــن مبــارزه را تــشکیل مــی  مهــماز نکــردن 

لـشهاي پـیش رويِ مبـارزه بـا مفاسـد اقتـصادي نیـز        تـرین چا   عمده
این چالشها عظیم . سازيِ دشمن عبارتند از اهرمهاي فشار و جنجال     

فائق آمدن بر آنها کاري سخت و دشـوار اسـت   و پردامنه هستند و    
ن براي مقابلـه بـا مفاسـد اقتـصادي و        مسؤوالتوان گفت که      لذا می 

محابـا و بـدون رو دربایـستی وارد میـدان      مالی، باید شجاعانه و بـی   
  .شوند
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  تعریف و مفهوم مفاسد اقتصادي -1
یـد  ایـن را با   . امروز یکی از مهمترین مسائل ما، مبارزه با فساد است         «
 کـسانی  کـه  اینفساد یعنی چه؟ فساد یعنی    . ن کشور بفهمند  مسؤوال همۀ

جانـب، بـه    بـه   حـق ةبا زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم و با چهر        
ر کنند المال این ملت بیفتند و کیسه جان بیت 1(».هاي خود را پ(  

  هاي مفاسد اقتصادي  ریشه-2
   تخطی از قوانین-1/2

ن و نظـام بـروز کنـد،    مـسؤوال ه بایـد از تقـواي   از جمله مواردي کـ  «
 بخـشهاست و عـدم تخطـی از آنچـه کـه          همـۀ رعایت حـدود قـانونی و       

 معـین قانون اساسی و قوانین معتبر براي بخـشها و دسـتگاههاي مختلـف          
ــد کــرده ــساد   . ان ــزرگ ف ــن قــوانین، در مــواردي مــشکل ب تخطــی از ای

  )2(».آورد  را به وجود میمسؤولاقتصادي و فساد دستگاههاي 
  
 مـن و  .خواهیم دنیا آباد شود، باید خودمان را کنتـرل کنـیم          اگر می «

 امور مالی و صنعتی و کـشاورزي  ةشما که زمامدار و مدیر هستیم و ادار 
 یعنــی گلوگاههــاي فعــال کــشور دســت مــن و  -کــشور دســت ماســت

فقـط شـخص خـود مـا نیـستیم؛ مـا       .  باید خود را کنترل کنـیم    -شماست
ــه  ــی مجموع ــدیران و    .یعن ــان و م ــی شــما و معاون ــسؤوال شــما، یعن ن م

یـی و در سـطوح خیلـی       البته ممکن است کـسی در گوشـه       . اثرگذارتان

                                                        
ز قیـام مـردم قـم، بـه تـاریخ       دي مـاه، سـالرو  19 بیانات د دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت     - 1

19/10/1380.  
  .11/8/1382 بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام، به تاریخ - 2
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بینـی نباشـد؛ آن     پایین خطایی بکند که قابل کنترل و پیـشگیري و پـیش           
 کـه شـما مـدیر و رئـیس و وزیـر آن          ۀمجموعـ بحث دیگري است؛ امـا      

 ةألشـراف أنفـس الـوال      «.هستید، باید این خـصوصیات را داشـته باشـد         
و سـوء ظـنهم بالبقـاء و قلـۀ     «خواهند جمع کنند،   ، آنها می  »الجمع  علی

 عمرشـان  باقیمانـدة یعنـی بـراي    «. »سوء ظنهم بالبقـاء   «. »انتفاعهم بالعبر 
نبایـد سـوءظن داشـت؛ بایـد     . شود اند، که مثالً بعد چه می    دچار سوءظن 

قلـۀ  «: فرمـود همچنـین  . ظـن داشـت     به خـداي متعـال و بـه خـود حـسن           
  )1(».کنند برداري می ؛ از عبرتها کم بهره»انتفاعهم بالعبر

   اقتصادي محیطهاي ناامنی-2/2
آن کـسانی کـه     . ناامنی اقتـصادي، بخـش دیگـري از نـاامنی اسـت           «

هاي کـوچکی    کنند؛ اگر کسانی سرمایه     محیطهاي اقتصادي را ناامن می    
هـاي کوچـک     این سرمایهدارند، اینها با کارهاي غیرقانونی، با زرنگیها، 

. کننـد  کنند و به سود خودشان مـصادره مـی   و امکانات مردم را نابود می    
آنهایی که باالتر از ایـن، امکانـات دولتـی و عمـومی را بـا زرنگیهـا، بـا            
تسلّط بر قـوانین و مقـررات و گریزگاههـاي قـانونی، بـه نفـع خودشـان                

هــاي شخــصی  هکننــد و هــر جــا کــه بتواننــد، از سوءاســتفاد مــصاره مــی
اگـر  شـما ببینیـد   . کنند  میگذرند؛ اینها محیطهاي اقتصادي را ناامن         نمی

در یک کشور وضع اقتصادي بیمار است، یکـی از چنـد علـت، وجـود            
تواننـد بـا اسـتفاده از        همین گریزگاههاي از قانون است که کـسانی مـی         

دم اینها سوء استفاده کنند و جیبهاي خودشان را پر کنند و امکانـات مـر        
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مبارزه با مفاسد اقتصادي

  )1(».و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند
   در کشورنمسؤوالفساد مالی و اقتصادي سرایت  -3/2

 ما قویاً معتقدیم که فساد مـالی و اقتـصادي در تـشکیالت مـسؤوالنِ              
کند؛ لذا بایـد    اقتصادي کشور سرایت میۀموظّف و در میان آنها، به بدن 

  )2(».جلو آن گرفته شود
   کشورۀخزاناده از سوء استف -1-3/2

 ایـن کـشور کـه بایـد        ۀ خزانـ  کـه   اینیکی  : این کار چند ضرر دارد    «
 صـرف سـاختن پـل و راه و سـد و آبرسـانی و آبـاد        -صرف مردم شـود   

 به جیـب یـک نفـر        -کردن روستاها و سامان دادن به زندگی مردم شود        
بینیـد یـک نفـر آدم در طـول          وقتی شما می  . رود  یا یک جمع خاص می    

وقتـی شـما   . رود ی به جیب یک نفر یا یک جمع خاص می  مدت کوتاه 
 دههـا   - سـه، چهـار سـال      -بینید یک نفر آدم در طول مدت کوتاهی         می

المــال را در صــندوق شخــصی خــود قــرار  میلیــارد تومــان از پــول بیــت
شـد   دهد، معنایش چیست؟ معنایش این است، آن پولی که با آن می        می

 فقـر  ةدم از زندگی لذّت ببرنـد و مـز    مثالً هزار روستا را آباد کرد که مر       
 زندگی راحت را بچشند، یک نفر بتوانـد بـا زرنگـی، بـا            ةرا نچشند، مز  

جانـب و بـا اسـتفاده از کمـک افـراد             بـه    حـق  ةزبان چرب و نرم، با چهر     
ین ضـرر ایـن اسـت    اولـ بنابراین  .  این پولها را به چنگ آورد      همۀغافل،  

اع و    شود و پول مردم      المال خالی می    که بیت  به جیب یـک شـخص طمـ

                                                        
در مـشهد مقـدس، بـه    ) الـسالم  علیه( بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا            - 1
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  )1(».رود طلب می حریص و خودخواه و زیاده
  ! تشویق به پول درآوردن از راه نامشروع-2-3/2

خواهند با پـول خـود در کـشور     کسانی که می  : ضرر دوم این است   «
 کارخانـه تأسـیس کننـد، مزرعـه راه بیندازنـد و      -فعالیت اقتصادي کنند  

شـود ایـن همـه ثـروت       نامشروع می   از راههاي   وقتی دیدند  -تولید کنند 
شوند که بروند کـار نامـشروع کننـد،     به دست آورد، آنها هم تشویق می  

شــود کــه  گوینــد مبــارزه بــا مفاســد اقتــصادي موجــب مــی اي مــی عــده
گـویم قـضیه عکـس اسـت؛      گذاري نکند؛ اما من می    دار، سرمایه   سرمایه

وسـه و تـشویق   داري وس اگر با فساد اقتصادي مبارزه نـشود، هـر سـرمایه        
ر درد سر تولید و مقـدمات آن و          می شود که به جاي وارد شدن به کار پ

راههاي طوالنی دیگر، برود مشغول بند و بست و کارهـاي فـساد انگیـز              
. کنـد  کـشاند و تـشویق مـی    یک فاسد، دیگران را هم به فـساد مـی   . شود

د بنابراین ضرر دوم این است که کشور از فعالیـت اقتـصادي بـاز خواهـ        
  )2(».ماند

  خواري و گرایش به فساد در دستگاههاي دولتی  رواج رشوه-3-3/2
المـال   ضرر سـوم ایـن اسـت کـه آدم فاسـد وقتـی بخواهـد از بیـت             «

دهنـد؛ مجبـور      مسلمانان استفاده کند، به طور مستقیم کـه او را راه نمـی            
ن و هر کسی که سـر راه او قـرار دارد، رشـوه      مسؤوالان و   ریداست به م  

البتـه بعـضی   . تواند در مقابل رشوه مقاومت کند هر کسی هم نمی . بدهد
. شـوند   کنند، بعضی هم دانـسته یـا ندانـسته تـسلیم مـی              افراد مقاومت می  
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مبارزه با مفاسد اقتصادي

بنابراین آدم فاسد براي رسیدن به هدف خود، با رشـوه دادن و شـیرینی               
کنـد، مـأموران را    کنـد؛ مـدیران را فاسـد مـی        اي را فاسد می     عدهدادن،  

کنـد، مـأمور فـالن وزارتخانـه را      کند، مأمور بانک را فاسد می      فاسد می 
  )1(».کند فاسد می

  ها  رایج شدن گناه و تعمیم فساد در سایر عرصه-4-3/2
 حـرام در بـین مـردم و     ۀضرر چهارم این است که وقتی پول و لقمـ         «

امرنـا مترفیهـا ففـسقوا    «شود؛  نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج می       
 ورود بــه میــدان فــساد ۀ شــدن در میــدان فــساد مــالی، مقدمــوارد. »فیهــا

  )2(».اخالقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست
   دشمن شدنة مهر-5-3/2

ضرر پنجم این که وقتی مدیران و مردمـی فاسـد شـدند، بـه پایگـاه        «
دشمن خارجی از آدمهاي فاسد، بـراي       . شوند  دشمن خارجی تبدیل می   

  )3(».کند  سیاسی خود در کشور، خوب استفاده میاهداف
  هاي ملی  سرمایهة مصادر-4/2

 البتـه  -خواهم بار دیگر روي آن تأکیـد کـنم       یکی از نکاتی که می    «
         مجریـه ایـن را مطـرح        ةدر جلسات خصوصی با مـسؤوالن مختلـف قـو 

 ایـن اسـت کـه    -خواهم مجدداً تکرار کنم  ام، ولی االن هم باز می       کرده
دي ارزه بـا فـساد را        مبـ  مسألۀ نـشینید بـراي      شـما مـی   ! ببینیـد .  بگیریـد  جـ

ــه  ــی کارهــاي ســازنده برنام ــزي م ــی  ری ــأمین ســرمایه م ــد، ت ــد،  کنی کنی
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

 بتوانیـد تعـدادي شـغل در فعالیتهـاي     کـه  اینکنید، براي  جویی می  صرفه
صنعتی یا کشاورزي یا خدماتی یا ساختمانی و غیره بـه وجـود آوریـد؛                

نقبی زده شود، یـک شـخص بـا یـک بانـد سـودجو        اي    اما بعد از گوشه   
وارد میدان شود و همه یا بخش مهمی از چیـزي را کـه شـما بـه عنـوان                  

خواهید استحصال کنید و به سود کـشور بـه کـار بزنیـد،        ملی می  ۀسرمای
ایـن  . بمکد و از بین ببرد و به سـود خـودش استحـصال و مـصادره کنـد          

ــده  ــاك و واقعــاً نگــران کنن ــز خیلــی خطرن ــن وجــود   چی اي اســت و ای
  )1(».دارد

 در تمرکز ثروت در یک نقطه و گـسترش محرومیـت و تبعـیض         -5/2
  نقاط دیگر

در نظام اسالمی، مراکز قدرت و کسانی کـه دسـتگاههاي مختلـف         «
ثـروت شخـصی   ها را در اختیار دارند، باید به جمـع           و مدیریتها و امضاء   

گـاه   طـور شـد، آن   ناگـر ایـ  . براي خود، به عنوان یک گناه نگـاه کننـد       
ی کـه فـالن تجـارت       مـسؤول دستها و دامنها پاك خواهد ماند؛ واال اگر         

 مهـم و  ة بـزرگ در اختیـار اوسـت؛ فـالن پـروژ       ۀخارجی و فالن مناقص   
د اوسـت، بـه   کلّیـ پرخرج زیر امضاي اوست و فالن صـندوق پـول زیـر       

آوري ثروت بـراي خـود    خودش اجازه دهد براي منافع شخصی و جمع     
 اسـتفاده   - که متعلق به کشور و مردم است       -کانش، از این امکان   یا نزدی 

ــاد کــه در کــشورهاي دچــار       ــد افت ــاق خواه ــزي اتف ــان چی ــد، هم کن
سیستمهاي ظالمانه در گذشته و امروز در دنیا اتفاق افتـاده اسـت؛ یعنـی             
ــري دچــار       ــد شــد و جمــع کثی ــک نقطــه متمرکــز خواه ــروت در ی ث
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مبارزه با مفاسد اقتصادي

بعـیض اسـت؛ ایـن چیـزي اسـت      این ت. محرومیت و فقر خواهند گردید  
هـستیم،  ما هم که مدعی اسـالم  . که اسالم براي مبارزه با آن آمده است     

  )1(».باید با آن مبارزه کنیم
   پول در خدمت قدرت و قدرت در خدمت پولدور باطل -6/2

زیان بزرگ فساد اقتصادي در دسـتگاههاي دولتـی ایـن اسـت کـه               «
گیـرد و    پول به کار میپول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت    

  )2(».آید دور باطلی به وجود می
   فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتی-7/2

فـساد اقتـصادي در    .  با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است       ةمبارز«
 شـده  انجـام  تالشـهاي  همـۀ شود که سود   دستگاههاي دولتی موجب می   

بـه جیـب   در راستاي پیشرفت و تولید ثروت عمومی بـراي رفـاه مـردم،          
 بـا فـساد،     مبـارزة چی سرازیر شود؛ لـذا        استفاده  خور و سوء    اي مفت   عده

  )3(».ست جدي
  جا  انباشته شدن ثروت حرام در یک-8/2

جـا، گـود افتـادن و خـالی       انباشته شدن ثروت حـرام در یـک     ۀالزم«
اي دیگـر در کنـار آن اسـت؛ همـین کـه امیرالمـؤمنین         عـده  ۀشدن کیس 

  )4.(»موفورة اال و فی جانبها حق مضیعما رأیت نعمۀ «: فرمود

                                                        
 بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسـبت نیمـۀ شـعبان در مـصالي تهـران، بـه تـاریخ                 - 1
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

   هدر شدن ثروت مردم-9/2
ما مبارزه با فساد را مطـرح کـردیم و گفتـیم فـساد در دسـتگاههاي              «

شود منابع ثروت متعلّق به مـردم از بـین         اقتصادي و حکومتی موجب می    
  )1(».برود

ند کردنِ حرکت کشور و ایجاد ناامیدي در مردم-10/2    کُ
کنــد، تفرقــه،  یی کــه حرکــت کــشور را کُنــد مــییکــی از چیزهــا«

اختالف و دست به گریبان شدن است؛ این ایجاد اختالف یا دامـن زدن   
ن و  مـسؤوال  ۀ ماهـا مجموعـ    ۀبه اختالف، جزو گناهـان مخـصوص طبقـ        

ــساد     . سیاستمدارهاســت ــت داشــتن در ف ــصادي؛ چــه دس ــساد اقت ــا ف ی
ت که حرکـت  اقتصادي، چه چشم بستن بر فساد اقتصادي، چیزهایی اس     

فساد اقتـصادي، هـم خـودش یـک کُنـد      . کند عمومی کشور را کُند می  
 عمومی کـشور را  ۀ مالیمسألۀ فساد است و    که  اینکننده است، از جهت     

کند، هم انعکاسـش در ذهـن مـردم از جهـت دیگـري               دچار مشکل می  
کند؛ لـذا چـه شـرکت داشـتن       موجب فساد است، که ناامیدي ایجاد می      

 چه دیدن و چـشم بـستن بـر      -یاذباهللا و خداي نخواسته    الع -در یک فساد  
یک فساد؛ یا کشاندن مردم به فساد؛ نوع ادبیـات، نـوع حـرف و کـاري         

ري و گـستاخ کنـد             چـه فـساد   -که مردم را نسبت به مسائل مفـسدانه جـ 
کـردن حرکـت کـشور     کُنـد    -مالی، چه فساد امور جنسی و امثال اینهـا        

  )2(».است، و اینها گناهان ماست
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مبارزه با مفاسد اقتصادي

   مفاسد اقتصادي مانع فعالیت اقتصادي سالم-11/2
 ةمفاسد اقتصادي مانع فعالیـت اقتـصادي سـالم اسـت، نومیـد کننـد              «

خواهنـد فعالیـت اقتـصاديِ خـوب داشـته         عناصر مـؤمنی اسـت کـه مـی        
باشند، یک بالست، یک بیماري عظیم است؛ مثل وبائی کـه در جامعـه           

   دسـتگاهها همـۀ آیـد،   یآید، مثل بیماریهاي واگیري است کـه تـا مـ           می
افتند کـه جلـویش را     به حرکت می- قضائیهقوة مقننه، قوة مجریه،   قوة-

  )1(».بگیرند
  عناصر خوب دستگاههاسبب تزلزل  رواج مفاسد اقتصادي -12/2
وجود و رواج مفاسد اقتصادي یکی از بزرگتـرین خطرهـایش ایـن       «

پـاي آنهـا را   کنـد، زیـر    است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل مـی     
بسیاري از این موارد و قضایاي مفاسد اقتـصادي کـه بـه             . کند  سست می 

طور مشخص گزارش شده و براي ما گفته شـده اسـت، بـه ایـن ترتیـب         
بوده است که آن مفسد اقتصادي براي پیشبرد کار خود الزم دانـسته در          

 جـا  آنداخل فالن دستگاه نفوذ کنـد و تعـدادي از عناصـري را کـه در                
 کـار  جا آنخوب، آن عناصري که . کنند، با خودش همراه کند      میکار  
طلبـی و پـول را        کنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده         می

شـوند،   آورند، مجـذوب مـی      اندازد، همه هم طاقت نمی      به جان اینها می   
  )2(».میلغزند؛ این یکی از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادي است

                                                        
  .5/4/1387 دیدار با مسؤوالن قضائی کشور، به تاریخ - 1
 . همان- 2
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  د اقتصادي مصادیق مفاس-3
  اندازي به اموال عمومی  دست-1/3

 چـه دسـتگاه قـضایی، چـه دســتگاه     -گـوییم دسـتگاه   وقتـی مـا مـی   «
 بـا کـسانی کـه بـا ثروتهـاي      -قانونگذاري و چه دستگاه انتظامی و غیـره     

کنند و براي دسـت انـداختن بـه درآمـدهاي ناپـاك و              عمومی بازي می  
. بـه خـاطر ایـن اسـت    نامشروع حدي قائل نیـستند، بایـد برخـورد کنـد،        

 طبقـۀ کنند و حقیقتاً در صدد این هستند که       کسانی هستند که تالش می    
بـه خـاطر    .  جدیدي در نظام جمهوري اسالمی بـه وجـود آورنـد           ةممتاز

انتخابهــا و انتــصابها و زرنگیهــا و دســت و پاداریهــا و مــشرف بــودن بــر  
انـد،   تـه مراکز ثروت، و از طریق نامشروعی که با زرنگی آن را یـاد گرف      

 ممتـازان و  ۀطبقـ -اي جدیـد  به اموال عمومی دست بیندازند و یک طبقه    
ــی.  درســت کننــد-درد مرفهــاي بــی درد و  نظــام اســالمی، بــا مرفهــاي ب

طور برخورد سختی کرد؛ حال از درون شکم نظـام    معارض و مخل، آن   
مگـر ایـن شـدنی    ! درد جدیـد طلـوع کنـد         مرفـه بـی    ۀاسالمی، یک طبق  

 انقالب و اسالم نخواهند گذاشـت       نوردگار، مخلصا به فضل پر  ! است؟
  )1(».که چنین انحرافهاي بزرگی به وجود آید

  نمسؤوال سوءاستفاده از اختیارات قانونی توسط -2/3
ما رأیت نعمـۀ موفـورة   «: فرماید السالم می این که امیرالمؤمنین علیه «
اي بـه   باشته یعنی هر جا شما دیدید ثروت ان     ؛» و فی جانبها حقّ مضیع     الّا

 فراوانـی وجـود دارد؛      ةوجود آمده، بدانید در کنارش حقوق ضایع شد       
کارگزاران و مـسؤوالن  اش همین است که  مظهر اصلی و مصداق عمده  

                                                        
  .25/4/1376 بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروي انتظامی، به تاریخ - 1
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ــات    ــد از امکان ــا اســتفاده از نفــوذ و قــدرت، راحــت بتوانن حکومــت، ب
عمــومی اســتفاده کننــد؛ بانکهــا راحــت وام بدهنــد؛ مراکــز گونــاگون،  

اده از زمین، آب، هوا، تجارت و وارد کردن و صادر کردن            امکان استف 
را در اختیار آنها بگذارند؛ ناگهان ببینید کسانی که دستشان از مـال دنیـا     

اند؛ ظاهر کـار هـم    تا اندکی پیش خالی بود، ثروتهاي گزاف پیدا کرده       
  ».قانونی است

   قانونياز پیچ و خمهاسوء  ة استفاد-3/3
انـد؛    شکن، خطرناکتر از همه     دانهاي قانون من یک وقت گفتم قانون    «

کسانی که قانون را خـوب بلدنـد، پـیچ و خمهـا و داالنهـاي تودرتـوي                   
 کـه   ایـن شـکنند؛ بـدون       شناسند، امـا خودشـان قـانون        قانون را خوب می   

اگر خداي نکـرده چنـین چیـزي    . شکنی است معلوم شود کارشان قانون   
 این چیزي اسـت کـه بـا     .براي ملت ما رواج پیدا کند، یک فاجعه است        

  )1(».نظام اسالمی و با انتظار مهدي موعود کامالً منافات دارد
  !و نزدیکانخود  استفاده از امکانات براي منافع شخصی -4/3

 بـزرگ در  ۀاگر مسؤولی که فالن تجارت خـارجی و فـالن مناقـص     «
 مهـم و پرخـرج زیـر امـضاي اوسـت و فـالن         ةاختیار اوست؛ فالن پروژ   

د اوسـت، بـه خـودش اجـازه دهـد بـراي منـافع               کلّیـ زیـر   صندوق پـول    
   خـود یـا نزدیکـانش، از ایـن امکـان     آوري ثروت بـراي  شخصی و جمع  

 اسـتفاده کنـد، همـان چیـزي اتفـاق           -ه متعلق به کشور و مردم است      ک-
خواهد افتاد که در کـشورهاي دچـار سیـستمهاي ظالمانـه در گذشـته و       

                                                        
هـران، بـه تـاریخ     بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسـبت نیمـۀ شـعبان در مـصالي ت             - 1

30/7/1381.  
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ثـروت در یـک نقطـه متمرکـز        امروز در دنیا اتفاق افتـاده اسـت؛ یعنـی           
ایـن  . خواهد شد و جمع کثیري دچار محرومیت و فقر خواهنـد گردیـد    

. تبعیض است؛ این چیزي است که اسالم براي مبارزه با آن آمـده اسـت   
  )1(».ما هم که مدعی اسالم هستیم، باید با آن مبارزه کنیم

  طلبان قدرت انبوه شدنِ ثروت در -5/3
اعتنائی به گـسترش شـکاف طبقـاتی         ن، بی مسؤوال رفاه میان    مسابقۀ«

ریزان، ثروتهـاي سـر بـرآورده در دسـتانی کـه تـا        در ذهن و عمل برنامه    
چندي پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقـدامهاي بـدون           

ی در کارهاي صـرفاً تـشریفاتی، میـدان دادن بـه           اولویت، و به طریق     اول
گلوگاههـاي اقتـصادي را بـه     همـۀ ی آنـان  یعناصري که زرنگی و پررو  

 بـسیار خطرنـاك انبـوه شـدنِ         ةگـشاید، و خالصـه پدیـد        روي آنان مـی   
 کـسب قـدرت   هزینـۀ را  ثروت در دست کسانی که آمادگی دارنـد آن     

و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسـی اضـعاف آنچـه را کـه           . سیاسی کنند 
  .آورند اند گرد می هزینه کرده

سـت کـه هـر جـوان        رانگیـزي ا  فهام ب هـاي اسـت     اینها و امثال آن نقطه    
یابـد و از   معتقد به عدل اسـالمی ذهـن و دل خـود را بـه آن متوجـه مـی             

و . طلبـد  شوند پاسـخ مـی   کسانی که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته می   
همچنــین در کنــار آن از دولــت و مجلــس و دســتگاه قــضائی عملکــرد 

  )2(».کند کن کردن این فسادها را مطالبه می قاطعانه براي ریشه

                                                        
  . همان- 1
  .6/8/1381 پیام به مناسبت دومین همایش جنبش دانشجویی، به تاریخ - 2
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   رسیدن به ثروتهاي کذایی از راه تقلب و قاچاق-6/3
کـس بـه او    تواند ثروت جمع کند، هیچ اگر کسی از راه صحیح می «

 کـسانی بـا سـرعت بـه ثروتهـاي کـذایی             کـه   ایـن اعتراض ندارد؛ منتهـا     
رسند، اصالً از راه صحیح و جز با تقلب و روشـهاي ممنـوع و حـرام        می

شدن ثروت حـرام     انباشته   ۀالزم. شور محدود است  منابع ک . امکان ندارد 
اي دیگـر در کنـار آن     عـده ۀجا، گود افتادن و خالی شدن کیـس   در یک 

ما رأیت نعمـۀ موفـورة اال و فـی       «: همین که امیرالمؤمنین فرمود   . است
.  که این موضوع نباشد    اصالً تمام تالش ما این است      .»جانبها حق مضیع  

روي . د اقتصادي و قاچاق براي همین اسـت   ما روي مبارزه با مفاس     ۀتکی
بنده در یکـی دو  . خواستیم هم بشود   این خیلی کار تبلیغاتی نشده و نمی      

چـه قـضایی،    -سال اخیر تالش مفصلی را براي وادار کـردن دسـتگاهها          
 عجیبـی  ةقاچـاق، پدیـد  . ام  به مبارزه با قاچاق شروع کـرده      -چه اجرایی 

  )1(».آید است و همین مفاسد از آن درمی
   ضرورت و اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادي-4
  )ع( مبارزه با فساد، پایۀ اصلی و روش امیرالمؤمنین -1/4

شـود، هـر    امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتـصادي داده مـی      «
هر کـس بـه   . کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این شعار پیروي کند   

صالح است، بایـد دنبـال ایـن کـار،       معناي واقعی کلمه، دنبال صالح و ا      
 مجریـه یـا     قـوة  قضاییه با    قوة اعم از    -مسؤولدستگاههاي  . حرکت کند 

 خود را موظف بدانند این شعار را تحقـق بخـشند و نگذارنـد    - مقننه قوة

                                                        
  .22/2/1382 بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، به تاریخ - 1
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  )1(».در حد یک شعار توخالی و یک لفاظی، باقی بماند
  
م اسـالمی  هـاي اصـلی حکومـت و نظـا     مبارزه با فساد، یکی از پایـه   «

امیرالمــؤمنین از مــردم مالحظــه . ایــن روش امیرالمــؤمنین اســت. اســت
یی جـا  آن. نکرد؛ حتی از کسانی که از او توقع داشـتند، مالحظـه نکـرد             

ــا آن مبــارزه کــرد  تــوانیم مثــل  مــا نمــی. کــه دیــد فــساد وجــود دارد، ب
 بنده-یستیمما قابل این ن   . امیرالمؤمنین عمل کنیم؛ ادعایش را هم نداریم      

 کـه بخـواهیم پـشت سـرامیرالمؤمنین حرکـت      -کنم خودم را عرض می 
  )2(».کنیم، لیکن باید تالشمان را بکنیم

  
بنـدوباري در امـور       مبارزه با مفاسد اقتصادي و گرایش به سمت بی        «

نین بـوده  م امیرالمؤۀین خطوط برناماول ۀالمال، از جمل مالی و مسائل بیت 
یـد افتخـار کنـیم کـه ایـن راه را          ما در نظام جمهـوري اسـالمی با       . است

  )3(».کنیم دنبال می
   با فساد اداري و اقتصادي از اصول انقالبمبارزة -2/4

 با فـساد اداري و فـساد اقتـصادي و سوءاسـتفاده از امکانـاتی         مبارزة«
 مـالی و چـه   ةاسـتفاد   چـه سـوء  -گـذارد  که قدرت در اختیـار افـراد مـی       

  )4(».ت از اصول انقالب اس- سیاسیاستفادة سوء

                                                        
  .16/9/1380 رمضان، به تاریخ 21هاي نماز جمعۀ   بیانات در خطبه- 1
  . همان- 2
در روز ) الـسالم  علیـه (الرضا  موسی بن ت در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی       بیانا - 3

  .12/12/1380عید سعید غدیر خم، به تاریخ 
  .14/3/1381، به تاریخ )ره( بیانات در اجتماع بزرگ زایران حرم امام خمینی - 4
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  برخورد با مفاسد اقتصادي براي نظام اهمیت حیاتی  -3/4
اي است که اگر جلـوگیري و بـا آن         مفاسد اقتصادي، جریان آلوده   «

بحـث یـک جـرم منفـرد و     .  فضا را آلوده خواهد کرد  مبارزه نشود، کلّ  
تک افتاده نیست؛ برخورد با مفاسد اقتصادي براي نظام اهمیـت حیـاتی             

  )1(».دارد
   روش اسالم و امام،مفاسد اقتصاديوگیري از  جل-4/4

» مــا بــه فــضل پروردگــار در دســتگاههاي دولتــی و حکــومتی فــساد
در دستگاهی کـه ممکـن اسـت کـسانی در اجـزاء آن      . کرده نداریم  النه
استفاده کنند و فاسد باشند، و دستگاههایی مثل رژیـم طـاغوت کـه      سوء

اه طــاغوت، فــساد، در دســتگ. بنیــان آن بــر فــساد اســت، تفــاوت اســت
استفاده، دنیـاطلبی و حیـف و میـل امـوال عمـومی از ریـشه و رأس          سوء

  . قطعی و عادت همیشگی بوده استۀیک سنت و روی
در نظام جمهوري اسالمی تعالیم و روش اسالم و امام راحل، جامعه           

چـی همیـشه در    اسـتفاده  عناصري سوء. را از چنین چیزي باز داشته است 
کـسانی هـم در بیـرون از دسـتگاههاي          . انـد   د داشـته  گوشه و کنار وجـو    

ر کـردن کیـسه        اسـتفاده   هـاي خـود سـوء    دولتی، از امکانات آنها براي پـ
  )2(». با آنها مبارزه شودجديباید به طور . کنند می

  کشوربراي  مفاسد اقتصادي خطر عظیم -5/4
مفاسد اقتصادي را صرفاً به عنوان یک کار خالف نبایـد در کـشور    «
ــشود،   . نظــر گرفــتدر  ــشود، تعقیــب ن ایــن کــار اگــر چنانچــه دنبــال ن

                                                        
نۀ سالروز هفتم تیر، بـه تـاریخ    بیانات در دیدار رئیس، معاونان و کارکنان قوة قضاییه، در آستا           - 1
5/4/1381.  
  .1/1/1382 بیانات در اجتماع مردم مشهد در حرم مقدس، به تاریخ - 2
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یابی نشود، قواي مختلف کشور دست بـه دسـت هـم ندهنـد بـراي        ریشه
 این کار، ضربه و خطرش براي کشور بـسیار کـالن        ۀخشک کردن ریش  

مفاسد اقتـصادي، مفاسـد فرهنگـی را هـم بـا خـود             . و عظیم خواهد بود   
  )1(».آورد آورد، مفاسد اخالقی را هم می می

   آثار و فواید مبارزه با مفاسد اقتصادي-5
   کشور کمک به گشایش اقتصادي-1/5

 اقتـصادي و مـالی یکـی از کارهـایی اسـت کـه بـه         ةمبارزه با مفسد  «
  )2(».گشایش اقتصادي کشور هم کمک خواهد کرد

  ساز پیشرفت مبارزه با فساد زمینه -2/5
ـ شود که افـراد،  مبارزه با فساد، هم موجب می      ت بیـشتري بکننـد،    دقّ

ایـن  . شود که دستهاي خیانتکار بترسـند و عقـب بکـشند            هم موجب می  
دو عامل موجب خواهد شد که در کارهاي اقتصادي و جاري کـشور و   

  )3(».دولت، پیشرفت به وجود آید
   بسترساز رقابت سالم اقتصادي-3/5

  با مفاسد اقتصادي به همان صـورتی کـه بنـده گفـتم، بـا      مبارزةاگر  «
ــدیهمــان  ــه همــین فعالیــت  انجــام تج ــسیار مهمــی ب  بگیــرد، کمــک ب

  .ندا این دو تا مکمل هم.  و نشاط سالم اقتصادي خواهد کرداقتصادي
بـار راجـع بـه مفاسـد اقتـصادي          اولهمان چند سـال پـیش کـه بنـده           

                                                        
  .5/4/1387 دیدار با مسؤوالن قضایی کشور، به تاریخ - 1
 بیانات پس از مراسـم تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـوري آقـاي سـید محمـد خـاتمی، بـه تـاریخ             - 2

11/5/1380.  
  .15/6/1380یدار با اعضاي مجلس خبرگان، به تاریخ  بیانات در د- 3
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مبارزه با مفاسد اقتصادي

ن در ذهنشان این بود که ممکـن اسـت    مسؤوالصحبت کردم، بعضی از     
خواهنـد فعالیـت       نه، آن کسانی کـه مـی       من گفتم . مشکالتی ایجاد کند  

 یـک عـده   کـه  ایـن شـوند از    سالم اقتصادي داشته باشند، خوشـحال مـی       
شـکن در میـدان     انـداز و قـانون      هـم   کلّاش و قلّاش و کالهبردار و پـشت       

ما ایـن دو تـا را نـه فقـط بـا            . نباشند، راهها را نبندند، اینها را بدنام نکنند       
دانـم؛ معتقـدم    بنده اینها را مکمل هم می   دانیم، بلکه     همدیگر منافی نمی  

کنـی فـساد، بـسترساز رقابـت سـالم اقتـصادي               با فساد و ریشه    مبارزةکه  
  )1(».است

   الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادي-6
  رسانی بهنگام، بجا و به شکل متین و صحیح  اطالع-1/6

ه نوشـتم، عـرض کـردم    اي که به رؤساي محترم سـه قـو          در آن نامه  «
گـردد، را   بـه اشـتباه برمـی    باشید تخلفـات مـدیریتی را کـه غالبـاً       مراقب

شــود، مخلــوط نکنیــد،  جرائمـی کــه کــسی از روي عمــد مرتکــب مــی 
 انجـام  گیـرد و بعـد مـردم از کـاري کـه       انجـام ، کـار    اولمراقب باشـید    

 انجـام جنجال تبلیغاتی نـسبت بـه کـاري کـه هنـوز       . گرفت، مطلع شوند  
ایـده نیـست، بلکـه ضـررهایی هـم ایجـاد       نگرفته است، نـه فقـط مفیـد ف     

 مـثالً ایـن پرونـده    -کار را بکنیم، بعد اطالع دهیم این کار شـد   . کند  می
 نه این کـه قبـل   -طور احقاق حق گردید    رسیدگی و مختومه شد، یا این     

خواهیم ایـن کـار را    که کاري صورت گیرد، جنجال کنیم که می    از آن 
 آیـد، یـا معلـوم شـود فـالن           بکنیم؛ بعـد هـم نتـوانیم، یـا اشـکالی پـیش            

                                                        
انـدرکاران اجـراي     بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با مسؤوالن اقتـصادي و دسـت          - 1

  .30/11/1385 قانون اساسی، به تاریخ 44اصل 



  
 

 

212

اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

بنـــده معتقـــد بـــه خبررســـانی و . اش را اشـــتباه کـــرده بـــودیم گوشـــه
ه و دوسـتان دیگـر در ایـن        ر هم به رئیس محترم قو     ام؛ مکرّ   رسانی  اطالع

رسـانی   باید افکار عمـومی را مطلـع کـرد و اطـالع    . ام  زمینه عرض کرده  
ا و بـه شـکل   رسانی بهنگام، بجـ    داد؛ لیکن اطالع   انجامصحیح و درست    
  )1(».متین و صحیح

  سازي  و دوري از جنجالتجدی -2/6
البتـه مـن   . سـت و ادامـه دارد   اجديمبارزه با فساد مالی و اقتصادي    «
 قـضاییه و مجریـه سـفارش کـردم کـه جنجـال بـه راه        قـوة ین مـسؤول بـه  

بایـد بـا آن     . شـود   بیندازند؛ جنجال موجب گـم شـدن اصـل مـسأله مـی            
  )2(».مبارزه کرد

  بلند مدت جديلزوم مبارزة  -3/6
. انـد  چی همیشه در گوشه و کنار وجود داشـته  استفاده  عناصري سوء «

کسانی هم در بیرون از دستگاههاي دولتـی، از امکانـات آنهـا بـراي پـر           
دي باید به طـور   . کنند  استفاده می   هاي خود سوء    کردن کیسه  بـا آنهـا   جـ 
ست؛ چـون پـول دارنـد و       ري ا البته مبارزه با آنها کار دشوا     . مبارزه شود 

دشمنان داخـل و خـارج   . کنند پراکنی می  پردازند و شایعه    به تبلیغات می  
کنند از حرکتهـاي اصـالحی در کـشور جلـوگیري             کشور هم سعی می   

 این موانـع را از   همۀتواند    ن می مسؤوالاراده و همت و عزم جازم       . کنند
لبتـه ایـن کارهـا بلنـد     ا. طـور خواهـد شـد    اهللا ایـن  شاء سر راه بردارد و ان    

                                                        
ر، به تـاریخ   بیانات در دیدار، رئیس، معاونان و کارکنان قوة قضاییه، در آستانۀ سالروز هفتم تی         - 1
5/4/1381.  
  .1/1/1382 بیانات در اجتماع مردم مشهد در حرم مقدس، به تاریخ - 2
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مبارزه با مفاسد اقتصادي

  )1(».مدت است
  و پیشداوريبدون  ، برخورد عملی و واقعی-4/6

کـنم بـراي مبـارزه بـا فـساد، نبایـد منتظـر              به مردم عزیز عـرض مـی      «
. بایـستی منتظـر عمـل و کـار واقعـی بـود         . جنجال بود و پیشداوري کرد    

ـ   ن به توفیق و  مسؤوالامیدواریم   اهللا  حـضرت بقیـۀ  ۀکمک الهـی، بـا ادعی 
دی و با همت و عزم جازم خـود بـا        ) ارواحنافداه( ایـن راه را دنبـال   تجـ 

  )2(».کنند
  محابا بی  برخورد -5/6

  )3(».محابا برخورد کنید با فساد و تخلفات مالی بی«
   سرعت و قاطعیت-6/6

هـاي مفاسـد اقتـصادي معتقـد بـه جنجـال و هیـاهو                 بنده در پرونـده   «
  )4(». در کار هستمنیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت

   موافقان و مخالفانِ مبارزه با مفاسد اقتصادي-7
گوییـد مبـارزه بـا فـساد اقتـصادي،       گوینـد شـما کـه مـی     بعضی مـی  «

ن زحمتکش نظـام، مـورد اتهـام        مسؤوالمعنایش این است که مدیران و       
اگر فـساد در بـین دسـتگاههاي مختلـف     . نه؛ این غلط است   ! قرار گیرند 

.  اسـم مبـارزه و فکـر مبـارزه مطـرح نخواهـد شـد            جایگزین شود، اصالً  
اي است که به صورت عارضـی و تحمیلـی، برنظـام     مبارزه، با آن پدیده   

                                                        
  . همان- 1
  .1/1/1382 بیانات در اجتماع مردم مشهد در حرم مقدس، به تاریخ - 2
 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت، بـه تـاریخ    - 3
6/6/1385.  
  .5/4/1387 دیدار با مسؤوالن قضائی کشور، به تاریخ - 4
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

دلیل سالمت نظام همین است که وقتی مبـارزه بـا مفاسـد          . شود  وارد می 
 و مـدیران میـانی نظـام، بـا        اولن طـراز    مـسؤوال شود،    اقتصادي آغاز می  

معناي آن ایـن اسـت کـه    . شوند ان میشور و شوق حقیقی وارد این مید      
نظام به فضل پروردگار و بـه برکـت اسـالم و نـام امیرالمـؤمنین توانـسته         

.  و اصلی خود را در بستر صـالح و سـداد ادامـه دهـد            کلّیاست جریان   
 تمیز سالمی هـم ممکـن اسـت چنـد جریـان آلـوده از ایـن                  ۀهر رودخان 

. یـن را بگیـریم  خـواهیم جلـو ا   مـا مـی   . طرف و آن طرف واردش شوند     
 اصلی نظام، مثل آحاد مـردم، از مبـارزه     ةن پیکر مسؤوالمدیران ارشد و    

خواهنـد    دشمنان این ملت و کسانی کـه مـی        . شوند  با فساد خوشحال می   
ما این مبارزه با نکنیم تا فساد در جامعه جایگیر شود، مبارزه بـا فـساد را              

مـا در دسـتگاه     نخیـر؛   ! کنند بر این که جامعه فاسد شده اسـت          حمل می 
کنـیم کـه در       نظام اسالمی و جمهوري اسالمی با چیزهـایی مبـارزه مـی           

بسیاري از نظامهاي جهانی، امروز به صـورت یـک عـرف و کـار رایـج       
  )1(». نهادینه شده استجا آندرآمده است؛ فساد در 

   چالشهاي پیش رويِ مبارزه با مفاسد اقتصادي-8
  اهرمهاي فشارجنجال و هیاهوي  -1/8

 اگـر دسـتگاهی بـا    ه خود بداننـد؛ نـه ایـن کـ       ۀین را همه باید وظیف    ا«
فاسد و مفسدي مقابله کرد، باز همان اهرمهاي فشار به حرکـت درآینـد       
و جنجال و هیاهو کنند و دست و پاي کسانی را که در این راه حرکـت    

  )2(».کنند، بلرزانند می
                                                        

در روز ) الـسالم  علیـه (الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی       - 1
  .12/12/1380عید سعید غدیر خم، به تاریخ 

  .16/9/1380 رمضان، به تاریخ 21هاي نماز جمعۀ   بیانات در خطبه- 2
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  سازيِ دشمن  جنجال-2/8
 ۀبنـدوباري در جامعـه مقابلـ    ا بـی اگر امـروز بـا مفاسـد اخالقـی و بـ         «

. کننـد؛ ایـن بـدیهی اسـت         هوشمندانه شود، آنهـا جنجـال مـی       صحیح و   
کنـد؛   کند، وظیفه را هم عـوض نمـی   جنجال آنها حقیقت را عوض نمی  

دشمن با تبلیغاتی کـه در دسـت دارد،   . کنند  ن باید بدانند چه می    مسؤوال
 شب است و یـک   روشن را بگویدزحرفی ندارد که اگر الزم باشد، رو     

نگر را هم با ابزارهاي هنري و روشهاي گوناگون تبلیغـی            عده آدم ساده  
  )1(».کند قانع کند؛ این کار را در دنیا می

  مفسدان فشار و اعمال قدرت -3/8
چـی، یـک مفـسد، یـک          استفاده  ءدر داخل کشور اسالمی یک سو     «

تعلق بـه   یک آدم زرنگ و ناقال بیاید از منابع عمومی کشور که م   طماع،
 با وجود این همـه آدم فقیـر و ضـعیفی کـه در کـشور                 - قشرهاست همۀ

بایـد بـا ایـن مقابلـه     . حـساب و کتـاب ببـرد    استفاه کند و بی     سوء -هست
 قـوة  مجریـه و  قـوة  قـضائیه و  قـوة معلوم است که این حرکـت در       . شود
کنـد؛ آرام   العمـل ایجـاد مـی     عکـس - هر کدام در حد خودشـان  -مقننه
کننـد،   بعـضیها موضـوع را خلـط مـی        . نـشینند   د، سـاکت نمـی    نـشینن   نمی

کنند؛ مثل همین قضایائی که توي افواه این اواخـر بـه وجـود      خراب می 
آمد؛ اینها خراب کردنِ اصل قضیه اسـت؛ اینهـا منحـرف کـردنِ اصـل               

یک جور این است، یک جور هم فشار آوردن و رابطـه            . مطلوب است 
 شـدن و اعمـال قـدرت کـردن و     برقرار کردن و تلفـن کـردن و واسـطه     

 اینهـا   همـۀ بایـد بـا     . توي رودربایستی افراد را گیر انـداختن و اینهاسـت         
                                                        

دیــدار بــا اعــضاي بــسیج و پرســنل اداره کـلّ اطالعــات اســتان همــدان، بــه تــاریخ    بیانـات در  - 1
16/4/1383.  



  
 

 

216

اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  )1(».این یکی از کارهاي بزرگ است. مقابله شود
   وظایف دستگاهها در قبالِ مبارزه با مفاسد اقتصادي-9
  جانبه همه مبارزه با فساد یک جهاد -1/9

ن کـشور  مـسؤوال مـن از  . به استجان  مبارزه با فساد، یک جهاد همه     «
اگـر  . کنم این جهاد عظیم را به اغراض سیاسی آلوده نکنند خواهش می 
فهمنـد   گاه مـی  ن کشور آن خودآگاهی الزم را داشته باشند، آن    مسؤوال

  )2(».که امروز مبارزه با فساد الزم است و یک جهاد است
   اعمالِ قاطعیت علوي-2/9

تار علوي است و قاطعیـت علـوي        مبارزه با فساد، یک حرکت و رف      «
انـدرکار ایـن    نی کـه دسـت  مـسؤوال را الزم دارد و به فـضل پروردگـار          

 بایـد ایـن   والـسالم  ةالـصال  علیـه مبارزه هستند، بـا الهـام از امیرالمـؤمنین     
  )3(».قاطعیت را اعمال کنند و اعمال خواهند کرد

  قدرت و همدلی و سرعت -3/9
خــواهم کــه بــا تــالش  مــیاز همــه خــدمتگزاران ایــن ملــت عزیــز «

مضاعف و پرهیز از تفرقـه، شـکرگزار ایـن مـردم باشـند و بـا قـدرت و             
همدلی و سرعت و همکاري و شـجاعت، موانـع پیـشرفت و ترقـی ایـن           

  )4(».ملت و خصوصاً مفاسد مالی و اقتصادي و اداري را مرتفع نمایند
                                                        

  .5/4/1387 دیدار با مسؤوالن قضائی کشور، به تاریخ - 1
 دي ماه، سالروز قیام مردم قم، بـه تـاریخ   19 بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم، به مناسبت    - 2

19/10/1380.  
در روز ) الـسالم  علیـه (الرضا  موسی بن بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی    بیانات در اجتماع     - 3

 .12/12/1380عید سعید غدیر خم، به تاریخ 
  .29/4/1381، به تاریخ 1381 تیر 28 پیام در تجلیل از راهپیمایی - 4
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  مراکز قدرت به جمع ثروت شخصی به عنوان یک گناهنگاه  -4/9
نظام اسالمی، مراکز قدرت و کسانی کـه دسـتگاههاي مختلـف        در  «

ها را در اختیار دارند، باید به جمـع ثـروت شخـصی             و مدیریتها و امضاء   
گـاه   طـور شـد، آن   اگـر ایـن  . براي خود، به عنوان یک گناه نگـاه کننـد       

  )1(».دستها و دامنها پاك خواهد ماند
   کار دولتاول درجۀ مبارزه با فساد، در -5/9

 - دولت، یکی از دوستان براي من یادداشتی نوشـته         ۀه مناسبت هفت  ب«
 و گفته بودند در همه جاي دنیا مبارزه بـا      -یادم نیست از کجا و کی بود      

کنـیم؟    این کار میمسؤول قضاییه را قوةفساد، کار دولت است؛ چرا ما    
 کـار  اول درجـۀ معتقـدم مبـارزه بـا فـساد، در      . من به این حرف معتقـدم     

  )2(».ولت استخود د
  همراهی قوة قضاییه با دولت -6/9

در بخشهاي اقتصادي، پولی، صـنعتی، خـدماتی و دیگـر بخـشهاي             «
یی کـه بخـصوص معـامالت خـارجی و کـالن وجـود             جـا   آنتولیدي و   

 و معارض فساد و مفـسد تلقـی   دارد، حضور شما حقیقتاً به عنوان مدعی 
بینیـد بایـد    ، در جایی مـی  دنبال رفع فساد رفتید  تجدیوقتی با این    . شود

. خواهیم به این قضیه رسیدگی کنیـد      قضاییه بگویید ما از شما می      قوةبه  
 قـضاییه وارد میـدان   قوة شما، ۀدر این صورت با میل و خواست و مطالب       

  )3(».خواهد شد
                                                        

 بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسـبت نیمـۀ شـعبان در مـصالي تهـران، بـه تـاریخ                 - 1
30/7/1381.  

  .4/6/1381 بیانات در دیدار با اعضاي هیأت دولت، به مناسبت هفتۀ دولت، به تاریخ - 2
  . همان- 3
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  مبارزه با فساد دستگاههاي دولتی -7/9
گـویم و    مـی ام، بـاز هـم    ام، تأکید هم کـرده      ن بارها گفته  مسؤوالبه  «

باید بـا فـساد در دسـتگاههاي دولتـی و دیگـر          : ام  پاي این مطلب ایستاده   
ن مـسؤوال متعهد ایـن مبـارزه، خـود        . دستگاههاي حکومتی مبارزه شود   

نگذارنـــد در . ندمــسؤول دولتــی، خــود وزرا و خـــود مــدیران ارشـــد    
 اگر آنها بخواهنـد مبـارزه کننـد و   . هاي آنها فساد به وجود آید      مجموعه

دي اگر این مبـارزه را       بگیرنـد، بهتـر از هـر کـس خواهنـد توانـست          جـ 
البته باید حواسشان جمع باشد که دامنهاي خـود را پـاکیزه       . مبارزه کنند 
  .نگهدارند

کـسی کـه خـودش آلـوده بـه فـساد باشـد، قـادر         : این را همه بداننـد   
ـ  مسؤوالخود . نخواهد بود با فساد مبارزه کند       ت،ن باید با هـشیاري و دقّ

  )1(».با این پدیده مبارزه کنند
  گرفتن گلوگاههاي فساد -8/9

 مجریـه اسـت، گـرفتن گلوگاههـاي فـساد          قوةبخشی که مربوط به     «
در بخشهاي مالی، پولی، بازرگانی و گمرکی گلوگاههـاي فـساد      . است

شـود فـساد بـه     توجهی بـه ایـن مراکـز موجـب مـی          بی ؛مالی وجود دارد  
ظارت و مراقبت خود را دقیـق کننـد، جلـو    وقتی دستگاهها ن. وجود آید 

  )2(».شود پیشگیري فساد گرفته خواهد شد؛ این می
  
یکی از موانع پیشرفت اقتصادي کشور، وجـود گلوگاههـاي فـساد            «

                                                        
 بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسـبت نیمـۀ شـعبان در مـصالي تهـران، بـه تـاریخ                 - 1

30/7/1381.  
  .22/2/1382ریخ  بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، به تا- 2
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مبارزه با مفاسد اقتصادي

البتـه  . است که بشدت باید از آن ترسـید و بـا آن مقابلـه و مبـارزه کـرد               
وشـتم،  اي کـه ن  من در جریان آن نامۀ هشت مـاده . کار سختی هم هست  

هم به رئیس جمهور محترم، هم به رئیس محتـرم قـوة قـضاییه و هـم بـه              
دي رئیس محترم مجلس گفتم که بدانید مبارزه با فساد، یک مبـارزة    جـ 

مفسدین تهاجم خواهند کرد و فشار خواهنـد آورد؛ لـذا      . و واقعی است  
براي مقابله با شیوع فساد اقتصادي و مالی، باید لبـاس           . کار سختی است  

  )1(».بارزه به تن کردم
   بیشتر دولتتجدی -9/9

 بیـشتر    با فـساد اقتـصادي     مبارزةدر داخل تشکیالت دولتی، اهمیت      «
دسـتگاه قـضائی مجـازات      . است از عین همین کار در دسـتگاه قـضائی         

مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرائی جلـوگیري از بـروز فـساد را بـر                 
در پــیچ و خــم . یري اســتعهــده دارد؛ ایــن مهمتــر اســت؛ ایــن پیــشگ 

ریـزي، چـه در     برنامـه مرحلـۀ  چـه در   -داالنهاي گوناگون اجرائی است   
گیـرد؛ ایـن میکربهـاي فـساد بـه وجـود               که فساد جان مـی     - اجرا مرحلۀ
ــد و رشــد مــی مــی ــد و تکثیــر مــی آین ــد   کنن شــوند؛ جلــوي اینهــا را بای

  )2(».گرفت
  اغماض و بدون مالحظه  برخورد بی-10/9
اغماض و بدون مالحظه، هر جـا فـساد و    یی هم باید بی   دستگاه قضا «

استفاده مالحظه کرد، بـا آن       ا عملی را برخالف قانون و در جهت سوء        ی
                                                        

 بیانات پس از مراسـم تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـوري آقـاي سـید محمـد خـاتمی، بـه تـاریخ             - 1
11/5/1380.  

جمهـور، مـسؤوالن و کـارگزاران نظـام، بـه        بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار رئیس      - 2
  .9/4/1386تاریخ 
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  )1(».مقابله کند
  توسط قوة قضاییه سهم اداي -11/9
 با مفاسد اقتصادي سـهم بـسیار سـنگین و       ۀ قضائیه در مقابل   قوةسهم  «

بـه  .  قضائیه است ة قو ةبه عهد پیشگیري از وقوع مفسده هم      . مهمی است 
 قـضائیه   قـوة قانون اساسی مراجعه کنید، مالحظه کنید، یکی از وظائف          

خوب، پیشگیري ابزارهاي الزم    . در قانون اساسی همین پیشگیري است     
ــا . دســتگاههاي متناســب خــودش را دارد. خــودش را دارد پیــشگیري ب

جملـه دسـتگاههاي    از ضابطین قضائی هم احیاناً خواهد بـود؛ از   استفادة
 اینهـا بایـد در پیـشگیري        همۀاز  . امنیتی، از جمله دستگاههاي اطالعاتی    

  )2(».استفاده شود
  

                                                        
مـۀ شـعبان در مـصالي تهـران، بـه تـاریخ        بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسـبت نی          - 1

30/7/1381.  
  .5/4/1387 دیدار با مسؤوالن قضائی کشور، به تاریخ - 2
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 و گرایی تجمل مبارزه با اسراف و ،زیستی ساده
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  :اشاره
ــلزیــستی و مبـارزه بــا اسـراف و    سـاده  و اشــرافیگري، ازتجم  

جمله مهمترین اصولی هـستند کـه در اسـالم و انقـالب و راه امـام             
برآنها تأکید گردیده و پایبنـدي بـه ایـن ارزشـها بخـصوص بـراي               

  .ن واجب و حیاتی شمرده شده استمسؤوال
هاي دنیا و غرق نشدن  زندگی ساده و کمتر بهره بردن از جلوه      

ت و ات، موجبِ راحتی و سربلندي در دنیـا و آخـرت اسـ           مادیدر  
زیستی، یک ارزش متعالی و پرافتخار براي همـه و   گرایش به ساده 

  .گردد ن و کارگزاران محسوب میمسؤوالبویژه براي 
زیستی فاصـله نگیرنـد و زرق     همه باید مراقبت کنند تا از ساده      

 چـرا  ،شان نگرداند و به دام تشریفات زائد نیفتنـد          و برق دنیا فریفته   
و زیـان خـود و دیگـران را فـراهم          که اگر بیفتنـد موجبـات ضـرر         

  .آورند می
 و اشرافیگري، زیانها و مضرات بسیار عدیـده         تجملاسراف و   

از . ن در بـر دارنـد  مسؤوالالعاده خسارت باري براي مردم و      و فوق 
 کـردنِ  تـوان مختـل   مـضرات آن بـراي مـردم مـی    جملـه مهمتـرین   

و عدم زندگی دیگران از لحاظ روانی، عدمِ همدردي با محرومان      
استفاده از پول در موارد صحیح و از جمله مهمتـرین مـضرات آن               

 ۀتـوان عـدمِ تحقـقِ عـدالت اجتمـاعی و روحیـ          ن مـی  مسؤوالبراي  
برادري و همدلی، کُند کـردنِ رونـد حرکـت بـه سـمت عـدالت،                

سـازيِ منفـی و تـشویق عـوام بـه         المـال، فرهنـگ     خسارت بـه بیـت    
  .ریخت و پاش را نام برد
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گرایی  تجملکاري و   ظب باشند که به دام اسراف     همه باید موا  
ن بایـد در ایـن   مـسؤوال  بـویژه  ،نیفتند و در اشرافیگري غرق نشوند    

نـشینی و   راستا کوشاتر باشند چرا که تمایـل پیـدا نکـردن بـه کـاخ          
ــب   ــسؤوالاشــرافیگري از جان ــام  م ــه شاخــصهاي راه ام ن، از جمل

که از اشرافیگري ین اصرار داشتند  مسؤولامام به   . دشو محسوب می 
یت در یک نظامی که متکی به آراء مردم       مسؤولآفت  . پرهیز کنند 

ین به فکر رفـاه و  مسؤولو متکی به ایمان مردم است، این است که     
آوري ثروت براي خود باشند و در هوس زندگی اشرافی، به            جمع

 کلّـی  از ایـن آفـت عظـیم ب   )ره ( امام خمینی!این در و آن در بزنند 
ین کشور را هم بارها توصیه کردنـد کـه بـه       مسؤولاندند و   برکنار م 
نــشینی و بــه اشــرافیگري تمایــل پیــدا نکننــد و ســرگرم مــال   کــاخ

  .اندوزي نشوند
ــراف و  از  ــا اسـ ــارزه بـ ــاي مبـ ــرین راهکارهـ ــلمهمتـ و تجمـ 

ن؛ مــسؤوالالگوســازيِ :  از اسـت اشـرافیگري بــراي مـردم عبــارت  
مک به محرومـان،  خرج و مصرف کردن به قدر نیاز و حاجت؛ ک        

  .انفاق و مشارکت در کارهاي اقتصادي
 و اشرافیگري تجملترین راهکارهاي مبارزه با اسراف و  عمده

سرمــشق قــرار دادنِ معــصومین :  از اســتن عبــارتمــسؤوالبــراي 
داشتن در تمـامی امـور     در ساده زیستی و اندازه نگه     ) السالم  معلیه(

هـا   وراسیونها، تغییر خانه  زندگی؛ حد نگه داشتن در مورد تغییر دک       
المــال در امــور  و خرجهــاي اضــافی؛ پرهیــز از هزینــه کــردن بیــت

شخصی و غیر ضروري؛ دل نبستن به پول، تشریفات، جاه و جالل       
  .ضد ارزش دانستن اشرافیگري و گرایش به اشرافیگريو 

 زشـت و منفـور و    ة یک پدیـد   ةهمه باید به اشرافیگري به دید     
ه کنند و بـا تمـام تـوان در جهـت اجتنـاب و          ناپسند و نکوهیده نگا   

  .دوري از آن تالش نمایند
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گرایی و اشرافیگري زیستی، مبارزه با اسراف و تجمل ساده

  زیستی  مفهوم ساده-1
 نــه -عزیــزان مــن، یکــی از شــعارهاي مــا قبــل از پیــروزي انقــالب«

 رفـاقتی و  ۀ خودمـان در مجموعـ   ۀشعارهاي انقـالب، شـعارهاي دوسـتان      
زه کـردیم و کـار و مبـار    هایی که با هم بودیم، با هـم فکـر مـی         مجموعه

بـود؛ زنـدگی سـاده و کمتـر بهـره بـردن از       » زیـستی  سـاده  «-کـردیم   می
بعد که انقالب، پیروز شد، سعی کـردیم بـاز هـم همـین              ! هاي دنیا   جلوه

  )1(».روش، همین شعار و همین مبنا را دنبال کنیم
   مردمن و یمسؤولزیستی از جانبِ  یش به سادها ضرورت گر-2
 نــه -بــل از پیــروزي انقــالبعزیــزان مــن، یکــی از شــعارهاي مــا ق«

 رفـاقتی و  ۀ خودمـان در مجموعـ   ۀشعارهاي انقـالب، شـعارهاي دوسـتان      
کـردیم و کـار و مبـارزه     هایی که با هم بودیم، با هـم فکـر مـی         مجموعه

بـود؛ زنـدگی سـاده و کمتـر بهـره بـردن از       » زیـستی  سـاده  «-کـردیم   می
 هـم همـین     بعد که انقالب، پیروز شد، سعی کـردیم بـاز         ! هاي دنیا   جلوه

  .روش، همین شعار و همین مبنا را دنبال کنیم
امام بزرگوار ما خودش مظهر همین معنا بود؛ آدمی بود کـه تعینـات      

آدم ایـن را در آن مـرد معنـوي و           . دنیوي، حقیقتاً برایش ارزش نداشت    
دید کـه تعینـات، تعلّقـات و تکلّفـات دنیـوي، اصـالً بـراي                بزرگوار می 

ا کـه بحمـداهللا روشـنفکر و آگـاه و فهمیـده           شم! خودش ارزش نداشت  
ــاج نمــی  ــدهم  هــستید، احتی ــنم ك اینهــا را توضــیح ب ــن کــه دارم . بی ای

مندي شخـصی اسـت؛ معنـایش ایـن نیـست کـه               گویم، منظورم بهره    می
اینهـا همیـشه،    . کشور، کار آبادانی و عمران نکنـد و دنیـا را آبـاد نکنـد              

                                                        
  .15/12/1377شناسی انقالب، به تاریخ   بیانات در دیدار شرکت کنندگان در همایش آسیب- 1
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گفتنـد کـه اسـالم بـا          وده، مـی  افکنیهاي مخالفین اسالم ب     ها و شبهه    تخلیه
  !دنیا مخالف است؛ یعنی دنیا را آباد نکنیم

شود، دنیـاي شخـصی اسـت؛ یعنـی خـود         نه، آن دنیایی که گفته می     
شما دنبال تکیف زندگی دنیـایی نباشـید و زنـدگی را سـاده بگذرانیـد،                

تـرین    ، شخـصاً زاهدانـه    )الـسالم   علیـه (امیرالمـؤمنین   . معنایش این اسـت   
کـرد، مزرعـه را    را داشت؛ اما در عین حال، مرتب هم کار مـی   زندگیها  

ــاد و چــاه آب، جــاري مــی کــرد و کــشور را اداره  کــرد، جهــاد مــی آب
کـرد، سیاسـتگذاري و    کرد، حکومت به آن عظمـت را ریاسـت مـی     می

  .کرد سیاستمداري می
غرض و مراد ما، دل سپردن بـه دنیاسـت کـه البتـه مقـدار زیـادي از                  

 دولتی و حکومتی، یـا      مسؤولمن  !  از این مسأله است    مشکالت ما ناشی  
 بخـصوص مـا دو صـنف، خـصوصیتی         -من روحانی، باید مواظب باشم    

واي به حـال آن کـسانی کـه هـر دو هـستند؛       «:  یک وقت گفتند   -داریم
ــم  ــسؤوله ــانی  م ــم روح ــومتی، ه ــشکل - حک ــا م ــشتر و    اینه ــان بی ش

ز آنها بیـشتر اسـت؛   توقع مردم، بجا و بحق ا ! تر است  شان سنگین  فکلّیت
خداي متعال هم آنها را بیشتر مورد سـؤال قـرار خواهـد داد، چـون اثـر                  

  .شان هم بیشتر است عمل
ما باید بیشتر مواظب باشیم، دیگران هم باید مواظب باشند، شما هـم           
که دانشجویید، یا اساتید، باید مواظب باشید، شما هم که رئیـسید، بایـد               

ب باشـند کـه بـه دام تکلّفـات و تعینـات       مواظب باشید؛ همه بایـد مواظـ      
زندگی نیفتند و در اشـرافیگري و اینهـا غـرق نـشوند، زینـت دنیـا را بـه             
ــراي همــه کــس    قــدري کــه خــداي متعــال قــرار داده و مبــاح اســت، ب

  .بخواهند
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نـه  . ، هـیچ ایـرادي نـدارد   )1(»یانْ الد یوةِح الْ ۀُ زینَ نَنوب الْ  و مالُلْاَ«البتـه   
، نه فرزندان ایراد دارد، نه مقام و اینها؛ لیکن غـرق شـدن             درمال ایراد دا  

در اینها، عمده کردن و هدف قـراردادن اینهـا و خـود را در تکیفـات و          
  )2(».زند تعینات زندگی، منحصر کردن است که آسیب می

  اشرافیگري و تجمل مبارزه با اسراف و -3
  انضباطی مالی پرهیز از بی -1/3

آنهـا  -اهللا از راه حالل دارند شاء ارند و درآمدي انبعضی افراد، پولد «
 اینهـا هـم   -که از راه حرام کسب درآمد کنند که وضعشان بـدتر اسـت     

جـا و اعیـان    ت بیهوده و بیتجمالاگر در خرج کردن و وضع زندگی و  
انـضباطی مـالی و اقتـصادي     منشی، ریخت و پـاش و اسـراف کننـد، بـی     

 ریخت و پاش اسـت و ریخـت و پـاش      این کارها اسمش  . اند   داده انجام
  )3(».امري نکوهیده و ناپسند است

  چشمی و ریخت و پاش پرهیز از چشم و هم -2/3
ــردي     « ــراف ف ــانوادگی، اس ــاگون شخــصی و خ ــصارف گون در م

ها، هوسـرانی افـراد       چشمی  یها، چشم و هم   گرای  تجمل. گیرد  صورت می 
 چیزهـاي غیـر الزم      خانواده، مرد خانواده، زن خانواده، جوان خـانواده،       

ت، وسـائل آرایـش،   تجمالوسائل . خریدن؛ اینها از موارد اسراف است     
ی است که ما بـراي آنهـا     یمبلمان خانه، تزئینات داخل خانه؛ اینها چیزها      

توانــد در تولیــد مــصرف شــود،  پــولی کــه مــی. کنــیم پــول صــرف مــی
                                                        

  .46آیۀ :  سورة کهف- 1
شناسـی انقـالب، بـه      همایش آسـیب  بیانات مقام معظّم رهبري در دیدار با شرکت کنندگان در  - 2

  .15/12/1377تاریخ 
  .1/1/1374 پیام نوروزي به مناسبت حلول سال جدید، به تاریخ - 3
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گذاري شود، کشور را پیش ببرد، بـه فقـرا کمـک کنـد، ثـروت          سرمایه
کنـیم بـه ایـن چیزهـاي       مومی کشور را زیاد کند، این را ما صرف می         ع

مـسافرت  . چشمی، آبروداریهاي خیـالی   از هوس، چشم و هم    ةناشی شد 
 گاهی خرج آن میهمـانی،     -کنند  آیند، میهمانی درست می     روند، می   می

گیرنـد، عـزا     عروسـی مـی  -!اند، بیشتر اسـت  اي که رفته  از مسافرت مکه  
هـاي   کنند، هزینـه   اي که براي این میهمانیها مصرف می       گیرند؛ هزینه   می

چـرا؟ چـه خبـر اسـت؟ در کـشور مـا هنـوز               ! گزافی است؛ انواع غذاها   
بایـد کمـک کنـیم کـشور        . یـات هـم محرومنـد     اولهستند کسانی که از     

 البته اگـر  -یم پول را بردارید بروید حتماً انفاق کنید  یگو  نمی. پیش برود 
 امـا حتـی اگـر انفـاق هـم نکننـد،       - کار اسـت  انسان انفاق بکند، بهترین   

شود، در تولیـد بـراي خودشـان         ت می تجمالهمین پولی که صرف این      
ت سهیم شـوند و تولیـد کننـد، بـاز بـراي             اکارخانجبه کار بیندازند، در     

کنـیم، عـزا    ما به جاي این کارها میهمانی درست مـی      . کشور مفید است  
دگرگـون بـراي خودمـان    روز  کنیم، هی رخـت و بـر روزبـه         درست می 

کنـیم؛ چـرا؟ چــه لزومـی دارد؟ عقـالي عـالم ایـن کــار را        درسـت مـی  
ـ و«: فرماید  قرآن می . کنند؛ این فقط سخن دین نیست       نمی ـ ا افورِسالتُ  هنَّ
ـ ال ی حـ  الْب ملُــکُ«، )1(»فینَرِسـ وا و ـ ا وبورَ اشْ ؛ بخوریــد، )2(»اوفرِس التُ

ـ اوُلـ کُ « : دیگـر ۀ شریفۀدر آی. روي نکنید بیاشامید، اما زیاده   ـ  ثَنْ م رِمهذا  ا
ـ ا ح  اتـو   و رَمثْاَ ـ  هقَّ ی وـ  م ح صاده ـ   و ـ ا ا فورِس التُ ـ  الی هنَّ حـ  الْ ب م3(».فینَرِس( 

. مـا بنـدگان خـدا هـستیم      . دارد  خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی     
در .  دارد اینها حرف دین است و روایات فراوانی در ایـن زمینـه وجـود             

                                                        
  .31آیۀ :  سورة اعراف-2و  1
  .141آیۀ :  سورة انعام-3
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اي را خورد و نیمی از میوه مانـد، آن را دور         روایت دارد که کسی میوه    
بـه او نهیـب زد کـه اسـراف کـردي؛ چـرا       ) الـسالم  علیـه (امـام   . انداخت

تـا ایـن   .  خرمـا اسـتفاده کنیـد   ۀانداختی؟ در روایات ما هست که از دانـ        
 درسـت  وقت در هتلهـا میهمـانی     آن. هاي نان را استفاده کنید      خرده! حد

 ۀاي میهمانی بدهند؛ بعد هرچه که غذا ماند، بـه بهانـ            کنند و به یک عده    
ایـن مناسـب یـک      !  بهداشتی نیست، تـوي سـطل آشـغال بریزنـد          که  این

  )1(»شود به عدالت رسید؟ جوري می  اسالمی است؟ اینجامعۀ
  دون شأن انسان ، همراه با اسرافتجمل -3/3

است که این بـد و دون شـأن   ت و تشریفات  تجمالاصل پایبندي به    «
انسان واالست؛ یعنی یـک وقـت انـسان بـه یـک چیـز غیـر الزم پایبنـد                    

شــود کــه دون شــأن انــسان اســت؛ بعــالوه، مــسرفانه اســت؛ تــضییع   مــی
این یـک بعـد     . ها، تضییع اموال و تضییع موجودیها در آن هست          سرمایه

ل قضیه است که اصل اسراف بد است؛ اصل          همـراه بـا اسـراف و       تجمـ  
  )2(».همراه با زیاده روي است و بد است

   جلوي چشم مردمر حرام بودنِ مانورِ اشرافیگري د-4/3
یک وقت هـست کـه مـا در زنـدگی شخـصی خـود مـثالً حرکـت           «

یی داریم بین خودمان و خدا؛ کـه اگـر حـرام باشـد، حـرام          گونه  اشراف
 است؛ اگر مکروه باشد، مکروه است؛ اگر مباح باشد، مبـاح اسـت؛ امـا               
یک وقت هـست کـه مـا جلـوي چـشم مـردم یـک مـانور اشـرافیگري                    

اش حرام است؛ بـه خـاطر    دهیم؛ این دیگر مباح و مکروه ندارد؛ همه   می
                                                        

، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 1
1/1/1388.  
  .4/10/1378 بیانات در دیدار با کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران، به تاریخ - 2
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  )1(». اشرافیگري استةاین که تعلیم دهند
  مواظبت از غرق شدن در دام اشرافیگري -5/3

همه باید مواظب باشند که به دام تکلّفات و تعینات زنـدگی نیفتنـد            «
زینت دنیا را به قدري کـه خـداي        .  در اشرافیگیري و اینها غرق نشوند      و

  .متعالی قرار داده و مباح است، براي همه کس بخواهند
نـه  . ، هـیچ ایـرادي نـدارد   )2(»یانْ الد یوةِح الْ ۀُ زینَ ونَنُب الْ  و مالُلْاَ«البتـه   

 غـرق شـدن    رد، نه فرزندان ایراد دارد، نه مقام و اینها؛ لیکن         امال ایراد د  
ات و یفـ قرار دادن اینهـا و خـود را در تکّ   در اینها، عمده کردن و هدف       

  )3(».زند تعینات زندگی، منحصر کردن است که آسیب می
  توصیۀ مهم امام در پرهیز مسؤولین از رفاه شخصی -6/3

این، یکی  . ن اصرار داشتند که از اشرافیگري پرهیز کنند       مسؤوالبه  «
. مـا نبایـد اینهـا را فرامـوش کنـیم         .  بزرگوار بـود   هاي مهم امام    از توصیه 

یت در یک نظامی که متکی به آراء مردم و متکی به ایمـان          مسؤولآفت  
ین به فکر رفاه شخصی بیفتنـد؛ بـه فکـر    مسؤولمردم است، این است که   

آوري براي خودشان بیفتند؛ که هوس زندگی اشرافیگري، به ایـن           جمع
امـام خـودش از ایـن    . ار بزرگـی اسـت  در و آن در بزنند؛ این آفت بـسی    

کـرد   ین کشور را هم بارهـا توصـیه مـی     مسؤول برکنار ماند و     کلّیآفت ب 
انـدوزي   نشینی و به اشرافیگري تمایل پیدا نکنند، سرگرم مال   که به کاخ  

                                                        
  .8/6/1384 بیانات در دیدار اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 1
  .46آیۀ :  سورة کهف- 2
شناسـی انقـالب، بـه      بیانات مقام معظّم رهبري در دیدار با شرکت کنندگان در همایش آسـیب   - 3

  .15/12/1377تاریخ 
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  )1(».نشوند
   و اشرافیگريتجمل  مضرات اسراف و -4
  اختالل در زندگی دیگران -1/4

ایـن کارهـا زنـدگی      . یده و ناپسند اسـت    ریخت و پاش امري نکوه    «
شـما مـثالً مبـالغ زیـادي مـواد       . کند  دیگران را از لحاظ روانی مختل می      

کنید؛ در حـالی کـه الزم    خوراکی در فالن مهمانی معمولی مصرف می    
نیست و در کنار شما و در همسایگی شما در یک محل دورتر، ولـو در           

 زنـدگی خـود   ۀ براي ادام  اقصی نقاط کشور، کسانی به این مواد غذایی       
  )2(».و فرزندان و عزیزانشان نیاز مبرم دارند

  چشمی مسیر هوس و چشم و هم از پول در صرف -2/4
گـذاري شـود،      تواند در تولیـد مـصرف شـود، سـرمایه           پولی که می  «

کشور را پیش ببرد، به فقرا کمک کند، ثروت عمـومی کـشور را زیـاد         
 از هـوس،    ة چیزهـاي ناشـی شـد      کنیم بـه ایـن      کند، این را ما صرف می     

  )3(».چشمی، آبروداریهاي خیالی چشم و هم
   برادريۀت اجتماعی و روحیل عدافقدان -3/4

وقتی شما جلو چشم مردم، وضع اتاق و دفتر و محیط کار و محـیط   «
کنید، این یک درس عملـی اسـت و هـر کـسی      چنانی می   زندگی را آن  

فـضا  . قل این را باید رعایت کردحدا. گذارد بیند، بر او اثر می این را می  

                                                        
  .14/3/1390، به تاریخ )ره( بیانات در بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی - 1
  .1/1/1374 پیام نوروزي به مناسبت حلول سال جدید، به تاریخ - 2
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 3
1/1/1388.  
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ل تـی و    تجمالرا، فضاي    ل گرایـی و عـادت کـردن بـه            تجمـ قـرار   تجمـ 
 ما رواج پیدا    جامعۀگرایی در     تجمل ۀندهیم؛ چون امروز اگر این روحی     

 بـسیاري   - که متأسفانه تا میزان زیادي هم رواج پیدا کـرده اسـت            -کند
 اصـالً حـل نخواهـد       از مشکالت اقتصادي و اجتماعی و اخالقی کشور       

ــل. شــد ــدگی، ضــررها و   تجم ــه اشــرافیگري در زن گرایــی و گــرایش ب
هیچ وقت عدالت اجتماعی تـأمین نخواهـد شـد؛    : خطرهاي زیادي دارد  

 همـۀ  کـه بـراي   - بـرادري و الفـت و انـس و همـدلی         ۀوقـت روحیـ     هیچ
 مــا، مثــل آب و هــوا الزم جامعــۀ جوامــع، بخــصوص همــۀکــشورها و 

این همان تأثیر حرف و اقدام و عملکـرد مـن          . مد پیش نخواهد آ   -است
  )1(». مردم استروحیۀو شما در 

ند -4/4   کردن حرکت به سوي عدالت کُ
از جملـه چیزهـایی کـه    :  بگـویم  جـا   ایناین نکته را در     ! عزیزان من «

ــد مــی   ــه ســمت عــدالت را در جامعــه کُن ــد حرکــت ب ــد، نمــود  رون کن
. ز ایــن اجتنــاب کنیــدن بــاالي کــشور اســت؛ امــسؤوالاشــرافیگري در 

. ش بزرگتـر اسـت   اولـ اشرافیگري دو عیب دارد؛ عیب دومش از عیـب          
گـوییم؛    اشرافیگريِ حـالل را مـی    - اشرافیگري، اسراف است   اولعیب  

 امـا عیـب   -یعنی آن چیزي که پوش از راه حالل و بحق به دست آمـده       
کنـد؛ یعنـی چیـزي     سازي می دوم بدتر است و آن این است که فرهنگ  

ن مـسؤوال البتـه در ایـن زمینـه       . کنـد   ي مسابقه دادن همه درسـت مـی       برا
 یک بسیار نقش دارند؛ تلویزیـون بـسیار نقـش دارد؛ مـنش مـن و        درجۀ

                                                        
  .4/10/1378 دیدار با کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران، به تاریخ  بیانات در- 1
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  )1(».شما هم بسیار نقش دارد
  سازي براي دیگران فرهنگ -5/4

به نظر مـن زرق و بـرق در زنـدگی شـما وقتـی بـه بیـرون مـنعکس              «
سـازد و یـک عـده نوکیـسه و      نگ میفره: شود، آن اشکال دوم را دارد   

. کنـد  بازيِ زیادي تشویق مـی  تجملتازه به دوران رسیده را به خرجها و    
کننـد؛   بینند رؤساي نظام هستند؛ هم به آن طرف حرکت مـی  بعد هم می 

روند؛ چون شما باالخره مالحظـاتی داریـد    وقت از شما تندتر هم می   آن
  )2(».که بسیاري از آنها ندارند

  المال ارت به بیتخس -6/4
یک وقت هـست کـه مـا در زنـدگی شخـصی خـود مـثالً حرکـت           «

یی داریم بین خودمان و خدا؛ کـه اگـر حـرام باشـد، حـرام          گونه  اشراف
است؛ اگر مکروه باشد، مکروه است؛ اگر مباح باشد، مبـاح اسـت؛ امـا                
یک وقت هـست کـه مـا جلـوي چـشم مـردم یـک مـانور اشـرافیگري                    

اش حرام است؛ بـه خـاطر    اح و مکروه ندارد؛ همهدهیم؛ این دیگر مب   می
 زیردستهاي خودمان، ثانیـاً  اوالً:  است به اشرافیگري ةاین که تعلیم دهند   

ما نباید مردم را بـه ایـن کـار تـشویق     . شوند آحاد مردم به این تشویق می 
ممکن است در داخـل جامعـه کـسانی پولـدار باشـند و ریخـت و        . کنیم

 امـا  -ار بدي است، ولی به خودشان مربوط است    البته این ک   -پاش کنند 
المال است؛ ثانیـاً ریخـت     از جیبمان نیست، از بیت اوالًریخت و پاش ما     

  )3(».و پاش ما مشوق ریخت و پاش دیگران است
                                                        

  .5/6/1380 بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 1
  .   همان- 2
  .8/6/1384 بیانات در دیدار با اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 3
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  اشرافیگري و تجمل راهکارهاي مبارزه با اسراف و – 5
  نمسؤوال الگوسازيِ -1/5

 نـه بـه معنـاي تعـارفی     -کلمـه ما باید خودمـان را بـه معنـاي واقعـی        «
ما در هر سطحی از سـطوح کـه هـستیم،       .  خدمتگزار مردم بدانیم   -کلمه

تـوانیم بـراي     از امکاناتی که در اختیار ماست، مـی       «: باید این فکر را که    
 دور  کلّـی ، ب »ها و هوسهاي خود استفاده کنیم؛ پس بکنیم         تأمین خواسته 

  عـی کلمـه، از لحـاظ زهـد        ن کشور باید بـه معنـاي واق       مسؤوال. بیندازیم
 سرمـشق دیگـران باشـند؛ حـد آن     -رغبتی به زخـارف دنیـایی   یعنی بی -

  .هم، حد ورع است
 معـروف خـود بــه   ۀدر آن نامـ ) الـسالم  الةوالـص  علیـه (امیرالمـؤمنین  

یـی بـودي    فرمایند تو سر چنین سفره    که می   ، بعد از آن   »حنیف  بن  عثمان«
اال و انّ امـامکم قـد   «: رماینـد ف و چنین و چنان، زندگی خودشـان را مـی    

الّـا وانّکـم   «: فرمایند بعد می. »اکتفی من دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیه   
طـور زنـدگی را     ؛ یعنـی مـن از شـماها توقـع ایـن           »التقدرون علی ذلک  

  .ندارم
توانیم به خاطرمان خطـور بـدهیم کـه قـادریم در           من و شما کجا می    

؟ بحث این نیست کـه مـا از    آن حد اوج پرواز کنیم؟ مگر شوخی است       
. توانـد، بایـد بکنـد    نـه، اگـر کـسی مـی     . یت را دفع کنیم   مسؤولخودمان  

نـه،  . مـان، تـوجیهی درسـت کنـیم       دبحث این نیست که براي عمـل خو       
طور زندگی کردن، یک عمـل تـصنعی نیـست؛ بلکـه بـه یـک روح             آن

  .پوالدین متکی است، که آن روح در امیرالمؤمنین وجود داشت
؛ ورع پیـشه  »ولیکن اعینونی بورع و اجتهاد   «: فرمایند   آن می  در دنبال 

ــد  کنیــد و هرچــه مــی ــد، در ایــن راه ســعی و کوشــش نمایی اگــر . توانی
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مـا اگـر   . توانید، این را دنبال کنید    توانید، تا هر جا که می       طوري نمی   آن
توانیـد، ایـن را دنبـال     گـوییم کـه مـی    دهیم و مـی   و شعار می مخواهی  می

 مـا بایـد   جامعۀگوییم که  دهیم و می خواهیم و شعار می    ر می ما اگ . کنید
گرایی را کنار بگذارد و خودش را از آن چیزهـایی کـه              مصرف روحیۀ

شود، رها کند، عمل بـه آن، متوقـف بـه             در فرهنگهاي غربی ترویج می    
شـود   مگـر مـی  . ما هستیم که باید این را به مردم یاد بـدهیم  . عمل ماست 

ت ممکـن باشـیم، امـا در        تجمالو اقسام تشریفات و     خود ما دچار انواع     
اگـر در   ! تـی نباشـند؟   تجمالعین حال از مـردم توقـع داشـته باشـیم کـه              

  )1(».دهند، ما باید عمل کنیم جاهاي دیگر شعارش را می
  خرج و مصرف کردنبه قدر نیاز و حاجت،  -2/5

کننـد و زیـادي    کنند؛ زیادي خرج مـی  خود خرج می  کسانی که بی  «
کنند و رعایت موجـودي جامعـه را از لحـاظ      راي خودشان مصرف می   ب

انـضباط   کنند، انسانهایی هستند که از نظر من بـی       امکانات اقتصادي نمی  
اگر چنین وضعیتی ادامه پیـدا  . از لحاظ امکانات اقتصادي و مالی هستند    
خـود خـرج     به کسانی که بـی    . کند، این ملت کارش مشکل خواهد شد      

قدر خرج کردید و چرا این میهمـانی    گوییم شما چرا این   کنند، اگر ب    می
ــی ــی ب ــب دادي؟    خــود و ب ــاش ترتی ــن همــه ریخــت و پ ــا ای جهــت را ب
آیـا ایــن دلیـل کــافی اسـت کــه دارم و    ! کنــیم گوینـد داریــم و مـی   مـی 
اي  وجـه دلیـل قـانع کننـده     توانم خرج کنم؟  نـه؛ ایـن دلیـل بـه هـیچ        می

بخـصوص  . ج و مـصرف کـرد  باید بـه قـدر نیـاز و حاجـت، خـر          . نیست

                                                        
ــا مــسؤوالن و کــارگزاران نظــام ج - 1 ــدار ب ــه همــراه   ســخنرانی در دی مهــوري اســالمی ایــران، ب

  .14/9/1369االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی، به تاریخ  حجت
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آنها هم مانند کـسانی کـه     . کنند  کسانی که اموال عمومی را مصرف می      
کننـد، مخاطـب ایـن      حـساب و کتـاب خـرج مـی          اموال خودشان را بـی    

  )1(».مطلبند و نباید زیادي مصرف کنند
   کمک به محرومان، مشارکت در کارهاي اقتصادي-3/5

 گاهی خـرج  -کنند میآیند، میهمانی درست  روند، می   مسافرت می «
 عروسـی  -!انـد، بیـشتر اسـت    اي کـه رفتـه   آن میهمانی، از مسافرت مکـه    

اي کـه بـراي ایـن میهمانیهـا مـصرف       گیرنـد؛ هزینـه    گیرند، عـزا مـی      می
چرا؟ چه خبر اسـت؟ در  ! هاي گزافی است؛ انواع غذاها      کنند، هزینه   می

 کمـک  بایـد . یات هـم محرومنـد  اولکشور ما هنوز هستند کسانی که از        
یم پـول را برداریـد برویـد حتمـاً انفـاق           یگو  نمی. کنیم کشور پیش برود   

 اما حتی اگر انفاق     - البته اگر انسان انفاق بکند، بهترین کار است        -کنید
شود، در تولید بـراي       ت می تجمالهم نکنند، همین پولی که صرف این        

، ت سـهیم شـوند و تولیـد کننـد    اکارخانجـ خودشان به کار بیندازند، در  
  )2(».باز براي کشور مفید است

  زیستی در ساده) السالم معلیه( سرمشق قرار دادنِ معصومین -4/5
 مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخـواهیم  ماديشود ما در زندگی       نمی«

شـان از   مردم به ما به شـکل یـک اسـوه نگـاه کننـد؛ مردمـی کـه خیلـی               
  .یات زندگی محرومنداول

نه فقـط از شـهوات حـرام،    . ها باید گذشتدر این راه، از خیلی چیز    
ــد گذشــت  ــز بای ــامبر باشــیم،   نمــی. از شــهوات حــالل نی ــل پی گــویم مث

                                                        
  .1/1/1374 پیام نوروزي به مناسبت حلول سال جدید، به تاریخ - 1
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 2
1/1/1388.  
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 باشـیم؛ کـه انـسان       - که شاگرد پیامبر بـود     -گویم مثل امیرالمؤمنین    نمی
امیرالمؤمنینی که زهـدش در  . لرزد خواند، تنش می آن مطالب را که می    

ل سایر است و مـسلمان       داننـد،   و غیرمـسلمان آن را مـی  زندگی و دنیا مثَ
؛ »قد حقّر الـدنیا و صـغّرها و اهـون بهـا و هونهـا     «: گوید  پیامبر می ةدربار

یهـاي  ارمنـدیها و برخورد   یعنی همـین لذایـذ و بهـره    -دینا را تحقیر کرد   
  . به آنها توهین کرد و سبکشان نمود-دنیا را کوچک کرد

ل عـسل قـاطی آن   با براي پیـامبر آب آوردنـد و چیـزي هـم مثـ         در قُ 
ایـن دو،  . خـورم  کنم، اما نمـی  من این را حرام نمی: پیامبر فرمود . کردند

اگر از من و شـما  . اند آن را از ما نخواسته    . دو چیز است؛ یا آب یا عسل      
طـور زنـدگی     تـوانیم آن    مگـر مـا مـی     ! بخواهند، پدرمان درآمـده اسـت     

  .بکنیم؟ پیداست که نفس قدسی ملکوتی، یک چیز دیگر است
فرمایـد کـه خـداي متعـال بـه پیـامبر        امیرالمؤمنین در همین جمله می  

 اسـت کـه   نگیرم، بـراي ایـ   فهماند که اگر من دنیا را به اختیار از تو می       
. دیدنـد  یاي خدا مـی اولتر را   آن چیز شیرین  . تري به تو بدهم    چیز شیرین 

ه کنـیم؛ امـا در آن راه بایـد بـرویم، در آن را      من و شما آن را حس نمی      
باید قدم برداریم، کمتر خرج کنیم، کمتـر بـذل و بخـشش بیجـا کنـیم،              

  .کمتر به زندگی شخصی خودمان بپردازیم
یکـی از شـماها معلـم    . من و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقالبـیم  

مـان   بود، یکی دانـشجو بـود، یکـی طلبـه بـود، یکـی منبـري بـود، همـه                  
 ۀف عروسی بگیریم، مثل خانـ طور بودیم؛ اما حاال مثل عروسی اشرا     این

اشراف خانه درست کنـیم، مثـل حرکـت اشـراف در خیابانهـا حرکـت             
اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقط ریششان تراشیده بـود،       ! کنیم

نـه، مـا هـم متـرفین     ! ایم، همین کـافی اسـت؟   ولی ما ریشمان را گذاشته   
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جـود   اسـالمی هـم ممکـن اسـت متـرف بـه و      جامعـۀ واهللا در  «. شویم  می
ـ ه نُ نْنا اَ درذا اَ او «ۀ شـریف  ۀاز آی . بیاید لـ رْ قَ ک اَۀًی رْم ـ فیهـا فَ رَتْنـا م وا قُسفَ
ــا ــال خــودش مــی  .  بترســیم)1(»فیه ــرف، فــسق هــم دنب ــدازه . آورد ت ان

  )2(».نگهدارید
  !داشتن در تغییر دکوراسیونها و خرجهاي اضافی  حد نگه-5/5

غییـر دکوراسـیون اتـاق    اگر مبلغـی از مخـارج دولـت، عبـارت از ت          «
 مـسؤول  قـضایی و فـالن     مسؤولمدیر کل و معاون وزیر و وزیر و فالن          

اگـر یکـی از     . در بخشهاي گوناگون دیگر باشد، این جـرم و خطاسـت          
مخارج دولت این باشد کـه فـالن تعـداد ماشـین جدیـد بیـاوریم و بـین                   
دستگاهها تقـسیم بکنـیم، مـا حـق نـداریم ایـن را جـزو مخـارج دولـت                

نـه، ایـن خـالف      . ب کنیم و به حساب آن از سوبـسید مـردم بـزنیم            حسا
دستگاهها باید بخـشنامه کننـد و در   . براي این کارها حد بگذارید   . است

هـا و خرجهـاي اضـافی حـدي      مورد این تغییر دکوراسیونها و تغییر خانه 
گوینـد   روها باشـیم کـه مـی   دگویم مثل بعضی از تن   من نمی .  بکنند معین

وزارت . شــود نیم و وزارت کنــیم؛ نــه، در مــسجد نمــیدر مــسجد بنــشی
 و یـک مقـدار   مـسؤول کردن، یک ساختمان و چهار تا اتاق و تعـدادي    

خواهـد خـدمت    هم باالخره امکانات بـراي زنـدگی آن آقـایی کـه مـی      
  )3(».خواهد؛ اما باید در حدي باشد بکند، می

                                                        
  .16آیۀ : اسرائیل سورة بنی - 1
ــاریخ   - 2 ــه ت ــران، ب ــا مــسؤوالن و کــارگزاران نظــام جمهــوري اســالمی ای  ســخنرانی در دیــدار ب

23/5/1370.  
ــاریخ   - 3 ــه ت ــران، ب ــا مــسؤوالن و کــارگزاران نظــام جمهــوري اســالمی ای  ســخنرانی در دیــدار ب

23/5/1370.  
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گرایی و اشرافیگري زیستی، مبارزه با اسراف و تجمل ساده

  المال در امور شخصی و غیرضروري کردن بیتن هزینه -6/5
ند حقیقی با مردم، مستلزم حضور در میان آنـان و دور نـشدن از          پیو«

زیـستی و پرهیـز از اسـراف و           سـاده . سطح متوسط زنـدگی آنـان اسـت       
المال در امور شخصی و غیر ضـروري، شـرط    پرهیز از هزینه کردن بیت  

  )1(».الزم براي حفظ این پیوند است
   تشریفات و جاه و جالل، دل نبستن به پول-7/5

ما در جمهـوري اسـالمی کمـک کنـیم بـه ایجـاد یـک طبقـه              نباید  «
نبایـد بگـذاریم ایـن کـار        . جدید، یک طبقه برخـوردار اشـرافیِ جدیـد        

شـود، بـا دل،    این هم با دستور و حکم و فرمان حاصل نمی   .  بگیرد انجام
انسان گـاهی اوقـات وارد یـک میـدانی     . با ایمان، با انگیزه، شدنی است     

 لیکن ممکن است خـداي نکـرده پـاك از    شود، شود، پاك وارد می   می
پـول چیـز   . نـد ا ند، خطرناكا  جذابماديهاي  انگیزه.  بیرون نیاید جا  آن

  !خطرناکی است عزیزان من
در آن دعــاي مــرزدارانِ صــحیفه ) علیــه اهللا ســالم(ببینیـد امــام ســجاد  

کنـد، از   ادیه، که به مرزداران و سربازان و مجاهدان جبهـه دعـا مـی          سج
یـاد مـال فتـون را از دل اینهـا           ! ایش این است که پروردگـار      دعاه ۀجمل
انگیز، فقط در مورد مال در ایـن دعـا بـه کـار                ؛ فتنه »فتون«این تعبیر   . ببر

فتنه همیشه بـه معنـاي فتنـه در       . انگیز است   مال، فتنه . »المال الفتون «رفته؛  
ه اگـر را . عرصه اجتماع نیست؛ بدتر از او، فتنه در عرصه دل انسان است 

دلبستن به پول و به زندگی و به تشریفات و به جاه و جالل و اینها را بـر                
و اصـل قـضیه هـم    . روي دل باز کردید، دیگـر واقعـاً حـد یقـف نـدارد       

                                                        
  .6/3/1383راي اسالمی، به تاریخ  پیام به مناسبت آغاز به کار هفتمین دورة مجلس شو- 1
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

خودســازي و . طــور کــه عــرض کــردیم، مراقبــت از خــود اســت همـان 
اهللا همـه   شـاء  توانـد ان  مراقبت از خود، اساس همه این کارهاست که می      

  )1(».کند و خداي متعال بایستی کمک کندما را هدایت 
  آن ضد ارزش دانستنِ اشرافیگري و گرایش به -8/5

ــود در  « اشــرافیگري و گــرایش بــه اشــرافیگري، یــک ضــد ارزش ب
ــد کــه از  . انقــالب ــی افــرادي در ســطوح مختلــف بودن ــه کــه ایــنیعن  ب

اشرافیگري نسبت داده شـوند، یـا از آنهـا چیـزي دیـده شـود کـه جـزو                 
ین مـسؤول . کردنـد   ت اجتنـاب مـی    شرافیگري باشـد، بـشد    خصوصیات ا 

  )2(». متعهد به این قضیه هستند و باید باشنداول درجۀکشور در 

                                                        
  .21/3/1387 بیانات در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، به تاریخ - 1
  .24/9/1387 بیانات در دیدار با اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت، به تاریخ - 2
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  :اشاره
 ادیان الهی، به سمت رفع استضعاف و محرومیت  کلّیحرکت  

ر و محرومیت، در شمار هـدفهاي طـراز      در اسالم نیز رفع فق    . است
خواهد محرومیت از روي زمـین و بخـصوص          اسالم می .  است اول

  .در جوامع اسالمی، برداشته شود
زدایـی جایگـاه اعالیـی     در مکتب امام خمینـی نیـز محرومیـت    

خـــدمت بـــه مستـــضعفان و محرومـــان از جملـــه مهمتـــرین . دارد
محـروم از جملـه   شاخصهاي راه امام و کوشش براي رفاه طبقـات       

اصـالً امـام خمینـی     . گـردد    محسوب مـی   ایشانمهمترین وصیتهاي   
دانستند و دائماً روي طبقـات   محرومان را صاحبانِ اصلیِ کشور می  
  .کردند محروم و پابرهنگان کشور تکیه می

هـاي   تـرین ریـشه    از جملـه اساسـی    .هایی دارد   محرومیت ریشه 
  .ستکباري را برشمردهاي ا توان تضییع حق و توطئه محرومیت می

هاي آن مقابله کـرد و   براي از بین بردنِ محرومیت باید با ریشه    
زدایـی    مهمتـرین الزامـات محرومیـت     . الزاماتی را هم رعایت نمود    

ــ: عبارتنــد از ــه خــداي متعــال، همــت مــردم و  توکّ ن، مــسؤوالل ب
 انفـاق و نیکوکـاري در قبـال         روحیـۀ سازي براي گسترش      فرهنگ

  .محرومان
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 عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب           اقتصاد و 

  جایگاه محرومان در ادیان الهی -1
ـ  نَّ نْاَ رید نُ و«:  قرآن که فرمود   ۀطبق آی « نَّم ـ  ع ـ  لَ ـ  اسذینَی الَّ وا فُعضْتُ

اَالْ  یفضِرنَ و جلَعهاَم ئۀًمنَ و جلَعهفهمـد جهـت    ، انسان می)1(»ثینََوارِ الْم
ــیحرکــت  ــت   کلّ ــضعاف و محرومی ــه ســمت رفــع است ــان الهــی، ب  ادی

  )2(».است
   جایگاه محرومان در اسالم-2
 اولدر نظام اسالمی، رفع فقر و محرومیت، در شمار هدفهاي طراز           «
  )3(».است
خواهد محرومیت از روي زمـین و بخـصوص در جوامـع              اسالم می «

 که دین خدا حاکم است، باید محرومیـت         جا  آن. اسالمی، برداشته شود  
 شـوند، تـا بتواننـد در یـک          انسانها باید از مواهب الهی برخوردار     . نباشد

  )4(».محیط مناسب و مساعد، خود را به کمال برسانند
  )ره ( جایگاه محرومان در مکتب امام خمینی-3
   از بین بردنِ فقر و محرومیت در کشور-1/3

ــه   « ــریم و ب ــین بب ــت را در کــشور از ب ــم فقــر و محرومی وظیفــه داری
) ره( و وصیت امـام  ماۀاین، وظیف . زندگی این قشر بیشتر رسیدگی کنیم     

                                                        
  .5آیۀ :  سورة قصص- 1
ــات در جمــع مــردم چهارمحــال و بختیــاري، در اســت - 2 ــه تــاریخ  بیان ادیوم ورزشــی شــهرکرد، ب

15/7/1371.  
  .10/3/1369، به تاریخ )ره( پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی - 3
ــه تــاریخ   - 4 ــات در جمــع مــردم چهارمحــال و بختیــاري، در اســتادیوم ورزشــی شــهرکرد، ب  بیان

15/7/1371.  
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زدایی محرومیت

  )1(».است
  راه امام  خدمت به مستضعفان و محرومان شاخص-2/3

ــد در   « در نظــام مــا، هــر حرکــت و سیاســت و قــانون و تالشــی، بای
خــدمت مــردم مستــضعف و محرومــی باشــد کــه حکومــت طــوالنی و  
بلندمدت طاغوتها، آنها را از جهـات مختلـف، بـه استـضعاف و ضـعف         

ایــن، آن راهــی اســت کــه    . ماســتایــن، راه . دچــار کــرده اســت  
این، آن راهی است که امـام و معلـم و           . پیمود) السالم  علیه(امیرالمؤمنین

درس گرفـت  ) الـسالم  علیه(الشأن این انقالب، آن را از علی       رهبر عظیم 
  )2(».باید در آن راه حرکت کنیم. و پیش پاي ما گذاشت

  ؛ محور فعالیتهاي اقتصادي نجات محرومین-3/3
نطق و در خـط حکـومتی امـام امـت، محرومـان و مستـضعفان              در م «

 فعالیتهـاي اقتـصادي و   همـۀ شـدند و   گیریها محـسوب مـی   محور تصمیم 
  )3(».امثال آن، بر محور نجات محرومین از محرومیتها بود

طبقات محروم، پابرهنگـان و مستـضعفین جامعـه، بایـد بـراي تمـام               «
انی که به تعبیر امـام، صـاحبان   کس. تالشها و فعالیتها محور و معیار باشند  

این کشورند؛ کسانی که جنگ را، بسیج را، دفـاع فداکارانـه در مقابـل            
همـه چیـز بایـد بـراي        . تجاوز دشمن را، با جان خودشان تحمل کردنـد        

                                                        
پاه پاسداران و روحـانیون شـهرهاي خمـین،      سخنرانی در مراسم بیعت گروهی از رزمندگان س        - 1

  .3/4/1368دامغان و گناباد، به تاریخ 
 سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم و مـسؤوالن و کـارگزاران نظـام جمهـوري اسـالمی               - 2

  .10/11/1369، به تاریخ )السالم علیه(ایران، در سالروز میالد حضرت علی 
  .14/3/1371، به تاریخ )ره(ل حضرت امام  بیانات در مراسم سالگرد ارتحا- 3
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 عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب           اقتصاد و 

  )1(».آنها و در جهت منافع آنها باشد
   طبقات محروم و مستضعفتوجه خاص به -4/3

ــصر    « ــرین عن ــان را مهمت ــام، پابرهنگ ــت   ام ــن مل ــاي ای در پیروزیه
طور که گفتـیم، امـام بـه گفـتن      طور هم هست و همان دانست؛ همین   می

 ۀ انقـالب، جهـاد سـازندگی، کمیتـ        اولامـام از همـان      . هم اکتفـا نکـرد    
امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد پـانزده خـرداد و بنیـاد مـسکن را بـه وجـود         

تمـاعی، جـزو   عـدالت اج . آورد و دستورات مؤکد به دولتهاي وقت داد   
 دوم قـرار داد و بـه   درجـۀ شعارهاي اصلی اسـت؛ نمـی شـود ایـن را در      

آینـد کـه    اي از آن طـرف در مـی    حاال عـده  ! شود؟  مگر می . حاشیه راند 
بلـه؛ انقـالب   ! انقالب ما انقالب نان نیست، براي نـان نیـست       : امام فرمود 

 پیـدا شـد، بـه خـاطر قطـع شـدن نـان در              1917اکتبر روسیه که در سال      
ــود- مــثالً مــسکو-شــهرهاي اصــلی آن روز ــان .  ب اگــر مــردم آن روز ن

انقـالب مـا   . آمـد   آن انقـالب پـیش نمـی   - همـین نـان معمـولی      -داشتند
؛ اما معنایش این نیـست  دگونه نبود، انقالب ما براساس یک ایمان بو     این

که انقالب نباید به زنـدگی مـردم، بـه اقتـصاد، بـه نـان و بـه رفـاه مـردم                
پرداخـت و دسـتور      ؟ امام به این مسائل می     !ن چه حرفی است   ای. بپردازد

، مورد نظر امام بود، عبارت بـود از طبقـات   اول درجۀداد و آنچه در      می
  )2(».محروم و مستضعف

   امام روي طبقات محروم و پابرهنگان کشورۀ تکی-5/3
ــه  « ــان کـــشور تکیـ ــات محـــروم و پابرهنگـ امـــام دائمـــاً روي طبقـ

                                                        
  .14/3/1371، به تاریخ )ره( بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام - 1
  .14/3/1378هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 2
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زدایی محرومیت

  )1(».کردند می
  
 تــا روزهــاي آخــر عمــر، امــام بزرگــوار روي قــشرهاي اولروز از «

بارهـا و بارهـا در آغـاز     . هـا و محرومـان تکیـه کـرد          مستضعف، پابرهنـه  
تشکیل نظام اسالمی و در طول ده سال عمر با برکتش در مقـام رهبـري             

 ما تأکید کرد که بایـد رعایـت حـال    همۀن و به مسؤوالنظام اسالمی، به  
عزیـزان مـن؛    .  ایـن کـشورید    ۀ پابرهنـ  طبقـۀ  مرهون   ضعفا را بکنید؛ شما   

 امـام توجـه   ۀهر جا و در هر موردي ما به ایـن توصـی       ! ملت بزرگ ایران  
ریزیها، قانونگذاریها، اجرا و عـزل و نـصبها، بـه ایـن              نمودیم و در برنامه   

  )2(».نصیحت عمل کردیم، پیروزي نصیب ما شد
  هاي محرومیت  ریشه-4
   محرومین تضییع حق-1/4

ي کــه برکــات و جامعــۀمــا معتقــدیم کــه در نظــامی اســالمی و در «
ــه   مــردم اســت، چنانچــه کــسانی هــستند کــه در   همــۀنعمــات متعلــق ب

 و حقوقـشان داده  هبرند، مسلماً حق آنان تضییع شـد     محرومیت به سر می   
با قبول این اصل، حاال ببینیم آن کسانی کـه از لحـاظ امـور         . نشده است 

برنـد، چـه کـسانی     تی و ناراحتی به سر مـی زندگی، در عسرت و تنگدس 
دهنـد؛    ما را تشکیل میجامعۀهستند و در کجا قرار دارند و چند درصد   

 سیاسـتهاي مـا     همـۀ این، باید محـور     . باید حق آنان را به آنان برگردانیم      

                                                        
  .14/3/1380، به تاریخ )ره( بیانات در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خمینی - 1
خمینـی    سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران حـضرت امـام    بیانات در چهاردهمین   - 2
  .14/3/1382، به تاریخ )ره(
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 عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب           اقتصاد و 

  )1(».باشد
  هاي استکباري  توطئه-2/4

ت و از  سقوط بشر اسـ ۀبینید امروز در دنیا علم وسیل     همچنان که می  «
علـم بــراي بــه زنجیــر کـشیدن ملتهــا و دگرگــون جلــوه دادن حقــایق و   

چقـدر انـسانها در اطـراف       . انـد   گرسنگی دادن به انسانها اسـتفاده کـرده       
 استعمارگرانی کـه بـا ابـزار علـم بـر آنهـا تاختنـد و                 ۀعالم به خاطر سلط   

سلطه پیدا کردند، امروز از منابع حیاتی متعلـق بـه خـود محرومنـد و در              
  )2(»!کنند قر و مسکنت و محرومیت و بیچارگی زندگی میف

   عوامل مؤثر در رفع محرومیت-5
  ایجاد عدالت -1/5

 سیاستهاي اجرایی و بخـشی، بایـد رفـع     همۀاهتمام اصلی دولت در     «
ین چیـزي باشـد کـه     اولـ ایـن بایـد     . محرومیت به نفع ایجاد عدالت باشد     

کنـیم و   ما رفع محرومیت می  با این کار، چقدر     . گیرد  مورد نظر قرار می   
 چـه چیزهـایی   کـه  ایـن البته . کنیم  چقدر کشور را به عدالت نزدیک می      

دانیـد،   در رفع محرومیت بیشتر مؤثرنـد، شـما آنهـا را خیلـی خـوب مـی       
اشتغال، مسکن، درمـان، بیمـه و مـوارد گونـاگون دیگـر، در کـاهش و                

  )3(».رفع محرومیت مؤثرند

                                                        
ــه همــراه   - 1 ــا مــسؤوالن و کــارگزاران نظــام جمهــوري اســالمی ایــران، ب ــدار ب  ســخنرانی در دی

  .14/9/1369االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی، به تاریخ  حجت
  .2/7/1382کارگزاران نظام در سالروز عید سعید مبعث، به تاریخ  بیانات در دیدار مسؤوالن و - 2
  .5/6/1380 بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 3
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   کشوریعی و نیروي انسانی امکانات طب استفاده از-2/5
 ابزار و وسایل کـار   همۀاند؛ لذا     ن داراي ایمان و انگیزه    مسؤوالالبته  «

کشور ما بـه طـور طبیعـی فقیـر نیـست؛ مـا امکانـات                . را باید جمع کنید   
                ه فراوان طبیعی کم نداریم؛ از لحاظ نیروي انسانی هـم کـشور مـا بـالقو

 ةانات استفاده کننـد و چهـر    ن باید از این امک    مسؤوالثروتمند است؛ لذا    
هاي اقتصادي را از این کـشور    زشت فقر و نیاز و عدم استقالل در زمینه        

  )1(».پاك کنند و بزدایند
  ل به خداي متعالن و توکّمسؤوال همت مردم و -3/5

ــد؛ «  محــروم بایــد وجــود منطقــۀدر کــشور مــا محرومیــت بایــد نمان
 غیرآبـادي کـه   نقطۀشد؛ سوادي باید در سطح کشور نبا     نداشته باشد؛ بی  

این، بـا همـت مـردم و    . قابل آبادي است، باید نباشد؛ بیکاري باید نباشد    
  )2(».ل به خداي متعال، شدنی استن و توکّمسؤوالهمت 

   انفاق و نیکوکاريروحیۀسازي براي گسترش   فرهنگ-4/5
روح انفاق و نیکوکاري بایستی در جامعه توسعه پیـدا کنـد و جـزو         «

 فـی  و «-بشود و هرکس بنا را بر این بگذارد که در امـوالش    ایمان مردم   
ـ م الْل ولـسائ  لِّقٌّ ح مهِوالماَ واقعـاً بـراي محرومـان حـق قائـل      -)3(»ومِرُح 

باشد؛ یعنی این را حق آنها بر خودش بداند؛ تفضل خودش بـر دیگـران     
گوید که شما بـه دیگـري تفـضل      گوید؛ نمی   طوري می   نداند؛ قرآن این  

در . »للسائل والمحـروم  حق«گوید او در مال شما حق دارد؛    می کنید؛ می

                                                        
  .12/10/1380 بیانات در دیدار با کشاورزان، به مناسبت هفتۀ کشاورزي، به تاریخ - 1
  .30/5/1370ریخ آباد، به تا  سخنرانی در اجتماع بزرگ مردم خرم- 2
  .19آیۀ :  سورة الذاریات- 3
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 عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب           اقتصاد و 

بـه هـر حـال، مـا     . »للسائل و المحروم. حق معلوم«: فرماید جاي دیگر می  
  )1(».در جامعۀ اسالمی باید این را به عنوان یک فرهنگ در بیاوریم

   در دوران طاغوتمحرومیت -6
 چـه  -مرکـز دور باشـد   که از یی هنقطدر نظامهاي باطل و فاسد، هر      «

 معیـوب آن نظـام، موجــب   ۀ هندسـ -مرکـز سیاسـی، چـه مرکـز انــسانی    
شود؛ یعنی در نظامهاي باطل و فاسد، هـر کـسی           محرومیت آن نقطه می   

منـدتر اسـت؛ و    یا هر دستگاهی که به مرکز قدرت نزدیکتر است، بهـره         
هر دستگاهی که از مرکز قدرت دورتر است، به طـور عـادي محرومتـر      

 بتواند با چنـگ و دنـدان خـودش را بـه نحـوي سـرپا        که  اینمگر  است؛  
 معیوبی اسـت کـه همیـشه در نظامهـاي باطـل        ۀاین یک هندس  ! نگهدارد

. وجود داشته اسـت و در ایـران پادشـاهی هـم ایـن معنـا وجـود داشـت                    
چیزي که کسی بـه فکـر آن در مرکـز نبـود، رفـع محرومیـت در نقـاط               

کردیـد کـه در آن دوران     ه مـی  اگر یک وقت شـما مـشاهد      . محروم بود 
 کـه  -گرفت که به نحوي در خدمت محرومـان بـود    می انجامکاري هم   

 این به نحوي خود به خاطر رفع محرومیت نبود؛ بـه   -البته نادر و کم بود    
فـرض  . خاطر دلسوزي براي محرومان نبود؛ به خاطر جهت دیگري بود         

تواننـد ارتبـاط    کردنـد تـا ب      بفرمایید براي فالن پایگاه جـاده درسـت مـی         
کـشیدند    دریا از راه زمین آسان کنند؛ یا جاده مـی منطقۀامریکاییها را با  

 تا مثالً کشورهاي عضو پیمـان سـنتو را بـه هـم وصـل کننـد؛ البتـه قهـراً            
 بـراي ایـن کـه   . کردند چهار تا شهر و روستا هم از این جاده استفاده می       

                                                        
، به مناسبت )ره(خمینی   بیانات در دیدار با اعضاي شوراي مرکزي و مسؤوالن کمیتۀ امداد امام- 1

  .12/12/1370سالگرد تأسیس این نهاد، به تاریخ 
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تـی یـک کـاري    شـدند یـک وق      یی صدایشان درنیاید، مجبور مـی       منطقه
ترسیدند و در آن، هـدف    نمییی همنطق براي آن منطقه بکنند؛ اما اگر از 

یافتند، آن منطقه در عزلـت مطلـق      مربوط به خودشان را تأمین شده نمی      
  )1(»!ماند باقی می

   جایگاه محرومان در جمهوري اسالمی-7
   محرومان از انقالب و اسالم دفاع-1/7

ــروز در « ــۀام ــرین  جامع ــا، برت ــع    م ــدل، رف ــتقرار ع گــام در راه اس
محرومیت از طبقات محروم و تهیدست و کـم درآمـد اسـت کـه غالبـاً                

اند و دارنـد و همـواره     مراحل بر دوش داشتههمۀبیشترین بار نظام را در     
  )2(».اند با اخالص و صمیمیت، از انقالب و اسالم دفاع کرده

  
، کـسانی کـه   در تمام مدت پیروزي انقالب تـا امـروز و قبـل از آن        «

بیش از همه سینه سپر کردند، از نظام دفاع کردند، سختیهاي نظـام را بـه    
جان خریدند و در مقابل دشمنان ایستادند، طبقـات محـروم و پابرهنـه و           

  )3(».اند مستضعفان جامعه بوده
  زدایی در جمهوري اسالمی  اهمیت و ضرورت محرومیت-2/7

طبقـات محـروم و رفـع       کشور، بایـد در جهـت سـود          ةسیاست ادار «
  )4(».محرومیت از آنها باشد

                                                        
  .12/10/1370 بیانات در جمع اعضاي شوراي اداري استان بوشهر، به تاریخ - 1
 .13/3/1370، به تاریخ )ره(ه مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی  پیام ب- 2
  .14/3/1380، به تاریخ )ره( بیانات در اجتماع زائران مرقد مطهر حضرت امام خمینی - 3
 سخنرانی در دیدار با گروه کثیري از معلمـان و مـسؤوالن امـور فرهنگـی کـشور و جمعـی از            - 4

  .12/2/1369معلم و روز جهانی کارگر، به تاریخ کارگران، به مناسبت روز 
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 عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب           اقتصاد و 

  
نشینان و اکثریت مردم مـا کـه بـر اثـر سیاسـتهاي               پابرهنگان و کوخ  «

ســر ه برانــداز رژیــم ستمــشاهی، در فقــر و محرومیــت بــ خائنانــه و خانــه
ترین یاوران این انقالب و ایـن   ترین و با اخالص برند، همواره صادق    می

ظام اسالمی باید رفـع محرومیـت از آنـان را در    اند و هستند و ن    نظام بوده 
  )1(». خود قرار دهدةهاي سازند صدر برنامه

  
پایبندي به اصول انقالب، بدون مجاهدت در راه نجات مستـضعفان   «

  )2(».معنی و ادعایی پوچ است ی بینو محرومان، سخ
  
رغم حق برابرشان با دیگـر         کسانی هستند که علی     محرومان کشور، «

در .  خانواده، به آنها در طول سـالیان دراز ظلـم شـده اسـت              اعضاي این 
داران  ایــن کــشور، فامیلهــا، قــشرهاي بــاال و مقتــدر، خــوانین و کمپــانی

همـه چیـز   . کردند و قدرت و قانون به نفع آنها بـوده اسـت        حکومت می 
بایستی در جهت عکس آن روند حرکت کند؛ یعنی ثـروت و همـت و              

ــات   ــدیریت و امکان ــاديم ــاك     و معم ــت از خ ــشور، در جه ــوي ک ن
ــرود، در تمــام برنامــه   ــوم ب ــشرهاي محــروم و مظل هــاي  برکــشیدن آن ق

  )3(».دولت، بایستی این معنا مورد توجه قرار بگیرد

                                                        
  .10/3/1369، به تاریخ )ره(خمینی    پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام- 1
  . همان- 2
ي هفتۀ دولـت، بـه تـاریخ      بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضاي هیأت وزیران، در آستانه     - 3
1/6/1369.  



 
 

 

253 

زدایی محرومیت

  ریزیهاي کشور  برنامههمۀ دفاع از قشرهاي محروم در رأس -3/7
 بایـد در  - کـه صـاحبان واقعـی انقالبنـد     -دفاع از قـشرهاي محـروم     «

 تحرکـات اقتـصادي در   ۀکلّیـ ریزیهاي کـشور و محـور     مه برنا همۀرأس  
    اقتـصادي، بـا   ۀت هـر سیاسـت و برنامـ   بخشهاي مختلف آن باشد و صح 

مدت یـا بلندمـدت،     پیشرفت در این هدف، در کوتاه ةچگونگی و انداز  
  )1(».سنجیده شود

؛ برترین گـام در راه اسـتقرار         رفع محرومیت از طبقات محروم     -4/7
  عدل
ــروز در « ــۀجاام ــع    مع ــدل، رف ــتقرار ع ــرین گــام در راه اس ــا، برت  م

درآمـد اسـت کـه غالبـاً       محرومیت از طبقات محروم و تهیدسـت و کـم         
انـد و دارنـد و همـواره      مراحل بردوش داشتههمۀبیشترین بار نظام را در   

  )2(».اند با اخالص و صمیمیت، از انقالب و اسالم دفاع کرده
  رنامۀ کشورترین ب رفع فقر و محرومیت اصلی -5/7

ترین مسأله عبارت اسـت از رفـع         هاي کشور، اصلی    در تنظیم برنامه  «
فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف و محروم و پابرهنگـان؛ کـه      

هـاي    برنامـه همۀ.  بیگانگان استۀاز تبعات دوران ستمشاهی و آثار سلط  
اقتصادي و تولیدي و سازندگی و رونق اقتـصادي، بایـد بـه ایـن هـدف                 

ها، درست و قابـل   ه باشد و تنها در این صورت است که این برنامه   متوج
  )3(».قبول است

                                                        
  .13/3/1370، به تاریخ )ره(ین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی  پیام به مناسبت دوم- 1
  . همان- 2
  .7/3/1371 پیام به مناسبت افتتاح چهارمین دورة مجلس شوراي اسالمی، به تاریخ - 3
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   نظامکلّی آباد کردنِ روستاها سیاست -6/7
روسـتاها را آبـاد کنیـد؛ زنـدگی را در           :  باید این باشد   کلّیسیاست  «

 کــه از -روسـتاهاي کـشور آســان کنیـد؛ دسترسـی روســتاییان عزیـز را     
 به امکانات زندگی ممکن کنیـد؛ بـراي         -قشرهاي محروم کشور هستند   

 امکانـاتی کـه   ۀ ارتباط، راه و جاده و امکان حمل و نقل و بقی   ۀآنها وسیل 
  )1(».براي یک زندگی راحت الزم است، به طور کامل فراهم کنید

  
گیـرد، بایـد بـا هـدف رفـع فقـر و          هر کاري در کشور صورت مـی      «

 بخـشی از مـردم و    نـه -محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مـردم     
  )2(». باشد-قشرهاي خاص

  داري طبقات محروم در نظامهاي سرمایه -8
 اسـتکبار   ۀداري و کشورهایی که زیـر سـلط         امروز در دنیاي سرمایه   «

داران اسـت؛ و   جهانی است، حرکت به سمت رشد پولـداران و سـرمایه         
اگـر یـک وقـت کمکـی        . آنچه به فکر آن نیستند، طبقات محروم است       

حرومین بشود، براي این است که بتوانند از آنها به نفع پولـداران   هم به م  
داري و  مبناي اقتصاد امـروز دنیـاي سـرمایه   . داران استفاده کنند و سرمایه 

در طول زمان هم، همیشه سـالطین و قدرتمنـدان        . استکبار، بر این است   
  )3(».اند و مستکبران، بر همین روال حرکت کرده

                                                        
  .12/10/1380 بیانات در دیدار با کشاورزان، به مناسبت هفتۀ کشاورزي، به تاریخ - 1
  .17/2/1384یرفت، به تاریخ  بیانات در اجتماع بزرگ مردم ج- 2
ــه تــاریخ   - 3 ــات در جمــع مــردم چهارمحــال و بختیــاري، در اســتادیوم ورزشــی شــهرکرد، ب  بیان

15/7/1371.  
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  ! سوسیالیستی محرومان در نظامهاي-9
این، شـعار اسـالم اسـت و شـعاري     . عدل در جامعه باید مستقر شود   «

هـاي   است که دنبـال آن، عمـل اسـت و شـعاري اسـت کـه بـراي تـوده              
نـه مثـل آن سوسیالیـستها و    . مظلوم و محروم عـالم، داراي جاذبـه اسـت         

ــاد ســال   کــسانی کــه دم از طرفــداري از محــرومین مــی  ــد؛ امــا هفت زدن
تـر   ا و جوامع را معطل کردند و روز به روز آنها را عقب          کشورها و ملته  

. نه مثـل آنهـایی کـه خواسـتند ایمـان دینـی را از مـردم بگیرنـد                  . راندند
انسانی کـه ایمـان دینـی    . انسانی که ایمان دینی ندارد، امید روشن ندارد     

 ۀدر نیمـ . ندارد قدرت برخورد با مشکالت را، به صورت اساسی نـدارد        
لذا شما دیدید آن کـشورهایی کـه   . گردد  راه برمی  ۀاز نیم ماند و     راه می 

ــ  ــی ۀهیأتهــاي حاکم ــا، ب ــی   آنه ــی و الحــاد و ب خــدایی و تفکــرات   دین
ي راه ماندنـد و     مارکسیستی را بر مردم خودشان تحمیل کردند، در نیمه        

از پــا درآمدنــد و غــرب غــارتگر و اســتعمارگر بــر آنهــا فــائق و پیــروز  
  )1(».شد

                                                        
 بیانـات در جمـع مـردم چهـار محـال و بختیــاري، در اسـتادیوم ورزشـی شـهرکرد، بـه تــاریخ          - 1

15/7/1371.  
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  :اشاره
با آن که در دوران قبل از انقالب فـساد و وابـستگی اقتـصادي         

 مـصرف کننـده، فقیـر،    جامعـۀ کرد و جامعه ایرانی، یـک    بیداد می 
 خـود بـود، بـا    درجـۀ غارت زده و دارايِ شکاف طبقاتی در اعلـی    

ز انقالب بـا سـرعتی مـافوقِ تـصور در          این وجود ملت ایران پس ا     
ــستگیها و برقــراري عــدالت اجتمــاعی   جهــت پیــشرفت و قطــع واب
ــرانِ      ــا و جبـ ــازيِ ویرانیهـ ــر بازسـ ــالوه بـ ــد و عـ ــت کردنـ حرکـ

ــب ــیم و    عقـ ــتاوردهاي عظـ ــا و دسـ ــستند موفقیتهـ ــدگیها توانـ مانـ
ــرت ــاورنکردنی در تمــامی     حی ــوارد ب ــی در برخــی م ــز و حت انگی
  .رصه اقتصاد کسب نمایندها و بویژه در ع عرصه

ساخت ادوات پیچیده نظامی، سدسازي در سـطحی گـسترده،        
توانمندي در تولید سلولهاي بنیادي، توانمندي در عرصه فعالیتهاي         

هاي پیچیده و     اي، پرتاب ماهواره، ساخت کارخانه      آمیز هسته   صلح
تجارت علم و فناوري با کشورهاي جهـان، پیـشرفت در بخـشهاي       

ــست ــا زی ــد  فن ــادي، تولی ــاوري، ســلولهاي بنی ــضا، نانوفن وري، هواف
رادیوداروها، تولید داروهاي ضدسرطان، تولیـد موتـور توربینهـاي        

ها و فناوري انرژیهاي نو و هزاران نمونه دیگر       بادي، تولید ابررایانه  
اي از دستاوردهاي جمهـوري اسـالمی ایـران در     از این قبیل گوشه  

  .گردند سوب میاقتصاد محعلوم و فنون و عرصه 
جمهــوري اســالمی پیــشرفتهاي اقتــصاديِ صــدها درصــدي و  
هزارها درصدي نسبت به دورانِ ستمشاهی داشـته اسـت و اقتـصاد              

. جمهوري اسالمی بـا اقتـصاد طـاغوتی اصـالً قابـل مقایـسه نیـست             
بحمداهللا پیشرفتهاي اقتصادي ما تـاکنون افتخـارآمیز و غرورانگیـز           
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

ن مقـدار بـسنده کنـیم بلکـه بایـد افـق            بوده است اما نبایـد بـه همـی        
هـر چـه   . دیدمان به سـوي تحقـقِ آرمانهـاي اقتـصاديِ نظـام باشـد             

نزدیکتـر شــدن بــه عــدالت اجتمـاعی و اقتــدار اقتــصادي از جملــه   
 هـستند کـه بایـد در جهـت          جمهوري اسـالمی  آرمانهاي اقتصادي   

  .بوددستیابی به آنها کوشا و تالشگر 
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  قبل از انقالب اقتصاد ایران در دوران -1
  شاه  ناصرالدینلطمات انحصارات زمان -1/1

ــی« ــاه،       م ــدگی ناصــرالدین ش ــست ســال آخــر زن ــه در بی ــد ک دانی
آمدنـد   انگلیـسیها مـی   . انحصارات خارجی پدر این مملکـت را درآورد       

 انحصار گمرکـات، انحـصار دخانیـات، انحـصار      -گرفتند  انحصاري می 
گفتند شما بـه رقیـب    مدند و میآ باز روسها از آن طرف می  ... آهن و   راه

 انحصاري و این به اصـطالح تجـارت را دادي، بایـد       ۀما امتیاز این معامل   
 ۀموازنـ «بعـدها اسـم ایـن را    ! دادند  به ما هم بدهید؛ به آنها هم چیزي می        

 بـین روس و انگلـیس در سیاسـت خـارجی و             ۀگذاشـتند؛ موازنـ   » مثبت
 یـک چیـزي بـه ایـن قـدرت           !ارتباطات اقتصادي؛ منتها بر مبناي مسابقه     

بدهند، دیگري فردا بگوید چرا به مـن ندادیـد؛ اینهـا هـم بگوینـد بگیـر         
! باز او بگوید مال من کم شد، بگویند ایـن هـم مـال تـو            ! این هم مال تو   

شاه و درباریهـا و    یعنی همان ناصرالدین  -ایران را به نفع خاندان سلطنت     
ــفر      ــد از ایــن س ــسی کــه بتوان ــر ک ــا لقمــه ةه ــرداي  یغم  غــارت - بب

  )1(».کردند می
  درد  رواج فساد به وسیله طبقات مرفه بی-2/1

درد،  در دوران رژیم فاسد و مفسد پهلوي، فساد را طبقات مرفه بـی       «
داران فاسد، آن کسانی که به پولی که از راههاي نامشروع و بنـد     سرمایه

و بستهاي سیاسی و فساد در عمل به دست آمده بـود، متکـی بودنـد، در         
همانها موجب شـدند کـه آن رژیـم سـاقط شـد؛      . کردند جامعه رایج می  

                                                        
  .22/2/1377  بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه تهران، به تاریخ- 1
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  )1(».چون رژیم منحوس پهلوي، متکی به آنها بود
  اش  فساد مالی رضاخان و خانواده-3/1

 فاســد بـود؛ فــساد مـالی داشــتند؛ فـساد اخالقــی    اوالًآن حکومـت،  «
 و در فساد مالیشان همین بس که خـود شـاه      . داشتند؛ فساد اداري داشتند   

ــن کــشور داخــل     ةخــانواد ــصادي کــالن ای ــامالت اقت ــشتر مع  او در بی
خـود او و بــرادران و خـواهرانش، جــزو کـسانی بودنــد کــه    . شــدند مـی 

رضـاخان در دوران شـانزده،   . اندوزي شخصی را کردنـد  بیشترین ثروت 
بـد نیـست بدانیـد کـه        .  سلطنت خود، ثروت کالنی اندوخت     ۀهفده سال 

ــه  بعــضی از شــهرهاي ایــن کــشور، ــق ب ــست متعلّ ــه حــسب ســند، درب  ب
بهتــرین ! مــثالً شــهر فریمــان تمامـاً ملــک رضــاخان بــود ! رضـاخان بــود 

او بـه ایـن چیزهـا و بـه     . امالك و زمینهاي این کشور، متعلّـق بـه او بـود      
ایش قــدري مــشرب وســیعتري هــ البتــه بچــه. جــواهرات عالقــه داشــت

بهتـرین  ! دنـد کر  داشتند و جمع می     داشتند؛ هرگونه ثروتی را دوست می     
دلیل هم این است که وقتی اینهـا از ایـن کـشور رفتنـد، میلیاردهـا دالر               

شاید بدانید که ما بعـد از       ! ثروتشان در بانکهاي خارجی انباشته شده بود      
انقالب خواستیم که ثروت شاه را به ما برگردانند و البته طبیعی هم بـود              

ین خـانواده زده  آن وقت تخمینی که از مال مجموع ا     . که جواب ندهند  
رفتنـد در جاهـاي مختلـف دنیـا مـستقر          ! شد، دهها میلیـارد دالر بـود        می

ایـن پولهـاي کـالن را بـا         . شان جـزو ثروتمنـدان شـدند        گردیدند و همه  
زحمتکشی کـه بـه دسـت نیـاورده بودنـد، کاسـبی مـشروع کـه نکـرده                   

                                                        
 سخنرانی در دیدار با گروه کثیري از معلمـان و مـسؤوالن امـور فرهنگـی کـشور و جمعـی از            - 1

  .12/2/1369کارگران، به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر، به تاریخ 
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اقتصاد ایران

انـدوزیهاي غیرمـشروع      بودند؛ اینها پولهایی بود که زراندوزیها و ثروت       
قـدر فـساد      نظامی کـه در رأس خـودش ایـن        . آن را به وجود آورده بود     

  )1(»!کرد مالی داشت، ببینید چگونه نظامی بود و با مردم چه می
  زده جامعۀ مصرف کننده، فقیر و غارت -4/1

در مقابل امام، کشوري وجود داشت که از لحاظ سیاسی وابـسته و             «
کـرد، در   ه مـی داهـه ار  اري کـه دولـت امریکـا در آن بر         هر کـ  . تابع بود 

توانـستند بکننـد؛ در      خواسـتند، مـی     هر کاري می  . گرفت   می انجامایران  
خواسـتند،   هـر کـاري مـی    . گرفـت    مـی  انجـام  اقتصادي، در ایـران      زمینۀ
ــی ــد؛ در   م ــستند بکنن ــۀتوان ــصادي، در زمین ــۀ اقت ــت، در زمین ــۀ نف  زمین

 در  -دیـ یا فالن دولـت بـرود، فـالن دولـت ب          - دولتها زمینۀانتصابات، در   
 عـادات و رفتـاري کـه بـر مـردم      زمینـۀ المللـی، در     ارتباطـات بـین    زمینۀ

خواسـتند در    راین، هـر کـار مـی      ببنا.  دانشگاهها زمینۀشد، در     تحمیل می 
از لحـاظ   . ما کامالً تابع و وابـسته شـده بـودیم         . توانستند  ایران بکنند، می  

بایـد وارد  اقتصادي، کامالً مصرف کننـده و فقیـر بـودیم؛ همـه چیـز را                
کردنـد؛ امـا بـاور       من یک وقت گفتم، اما بعضیها بـاور نمـی         . کردیم  می

کردنـد؛ سـوزن خیـاطی وارد         وارد می »  بیل ۀدست«کنید که در کشور ما      
کردنـد؛ انـواع و اقــسام    کردنـد؛ انــواع و اقـسام خوراکیهـا وارد مــی    مـی 

همه چیـز مـصرفی بـود؛ یعنـی ایـن           ! کردند  محصوالت صنعتی وارد می   
 این استعدادها، این مغزها و این جوانان، قدرت یا فرصـت ایـن را     ملت،

نداشتند که بخشی از نیازهـاي خودشـان را خودشـان تولیـد کننـد، کـه                

                                                        
ــان(ي فجــر   بیانــات در دومــین روز از دهــۀ مبارکــه- 1 ، بــه تــاریخ )روز انقــالب اســالمی و جوان

13/11/1377.  
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  .بتوانند بگویند ما به خارج احتیاجی نداریم
ــد اگــر صــنعتی را هــم در داخــل کــشور مــی  ــل صــنعت -آوردن  مث

شکل بسیار ناقصی وارد    آهن و امثال اینها، که به         سازي، یا ذوب    اتومبیل
وسایل پیـشرفته و  .  سر تا پاي آن صنعت، وابستگی بود    -کشور شده بود  

 تعمیرش را  ة اجاز - مثل هواپیماهاي جنگی   -فروختند  مدرنی هم که می   
! گرفـت   مـی انجـام دادند؛ تعمیرش هم باید در خارج     حتی به داخل نمی   

ظ علمـی،  از لحاظ اقتصادي، صددرصد وابسته و مصرف کننده؛ از لحا        
یـی در بـازار علـم و دانـش نـويِ       تقریباً صفر؛ این ملت هیچ حرف تـازه    

 که البته از لحاظ کمیت هـم بـسیار کـم            -در دانشگاهها . جهانی نداشت 
بودند؛ که در آخرین سالهاي رژیم پهلوي، در حدود یـک دهـم وضـع        

 در -شـد   اگر درسی در کالسی گفته مـی  -فعلی، دانشجو در کشور بود    
اي؛ چـه علـوم انـسانی، چـه علـوم فنـی و صـنعتی، چـه علـوم           هـر زمینـه  

 همان حرفهاي دیگران بود؛ چیز نـویی از لحـاظ علمـی وجـود             -طبیعی
بردنـد، معـادن      نفت را می  : از لحاظ ثروت ملی، غارتزده بودیم     ! نداشت
ــی ــی  را م ــز را م ــد، همــه چی ــی کــه خودشــان    بردن ــا هــر قیمت ــد؛ ب بردن

ت وضعیت فقیر و غنـی، کـشور بـشد        از لحاظ اجتماعی و     ! خواستند  می
هزاران، بلکه دهها هزار روستا در این کشور بود کـه بـرق            . مفلوك بود 

! و آبِ تصفیه شده و امثال اینها را نه دیده بودنـد، نـه امیـدش را داشـتند       
 کـه  کلّیرسیدند؛ آن هم بـه آن شـ      فقط به تهران و چند شهر بزرگ می       

تـرین پایتختهـاي دنیــا    تتـرین و زشــ  همـان روز تهـران یکــی از کثیـف   
رسیدند؛ هرجا خودشان جـا پـایی      فقط به خودشان می   ! شد  محسوب می 

یی کـه  جا آن فرودگاه هم بود، وسایل راحتی هم بود؛ اما      جا  آنداشتند،  
شـکاف طبقـاتی در اعلـی    !  رها شده بـود کلّیمربوط به خودشان نبود، ب  



 
 

 

265 

اقتصاد ایران

  )1(». خود بوددرجۀ
  !محل آزمون نظرات اقتصادي غرب -5/1

نظر، صاحب    در مجامع جهانی، نامی از ایران به عنوان صاحب یک         «
بگیـر و محـل    یک رأي و صاحب یک شخصیت، وجود نداشت؛ صدقه  

بعضی از نظـرات اقتـصادي و غیـره را بـراي            ! آزمایش دیگران شده بود   
کردند، تـا ببیننـد چگونـه جـواب       عمل میجا این آزمایش کنند،    که  این
، فقیر؛ از لحـاظ سیاسـی،   مادي فقیر؛ از لحاظ    از لحاظ معنوي،  ! دهد  می

  )2(»!فقیر؛ از لحاظ شخصیتی، فقیر
   بزرگترین خیانت رژیم پهلوي به اقتصاد ایران-6/1

 کــسانی کــه در آن زمــان -ایـن نکتــه را مخــصوصاً جوانــان بداننـد  «
 در ایران قبل از انقالب، نـه  -اند اند، وقایع را از نزدیک لمس کرده      بوده

هــاي  اظ اقتــصاد زمــان پهلــوي، بلکــه از لحــاظ حتــی پایــه فقــط از لحــ
 بزرگتـرین خیانـت را   - که تا سالها بعد هم اثـرش بـاقی مانـد       -اقتصادي

ایـران را بـه انبـار کاالهـاي       ! رژیم پهلوي به اقتـصاد ایـران کـرده اسـت          
 غربـی تبـدیل کردنـد؛ ابزارهـاي بنجـل و      ةفاید وارداتی کم ارزش و بی  

کـشاورزي ایـن   ! م را با پولهاي کالن خریدند     چیزهاي زیادي و غیر الز    
 نابود کردند؛ به طوري     کلّیب خودکفا بود،    کلّیکشور را که یک روز ب     

که بعد از گذشت سالها هنوز هم که هنوز است، کشاورزي ما بـه حـال        
 برنگشته است، چون سیل مهاجرتهایی که با تشویق آنهـا بـه سـمت             اول

.  بـه آسـانی بـشود جلـوش را گرفـت           شهرها به راه افتاد، چیزي نبود که      

                                                        
  .9/7/1378هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   بیانات در خطبه- 1
  .9/7/1378هاي نماز جمعۀ تهران،   بیانات در خطبه- 2
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آن روز گنـدم  .  بـه بیگانـه کردنـد   ۀملت را از لحـاظ کـشاورزي، وابـست      
! ساختند خریدند؛ سیلوي گندم را هم شورویها می        ایران را از امریکا می    

یعنی هم از لحاظ گندم، هـم از لحـاظ جـاي نگهـداري گنـدم، وابـسته             
 کـه وقـت     -کشور را صنعت  . آن روز روستاها را تخریب کردند     . بودند

آن پیشرفتی کـه بایـد در صـنعت       .  متوقف نگه داشتند   -پیشرفت آن بود  
. آمد، براي این که بتوانـد جلـو واردات را بگیـرد، ایجـاد نـشد             پیش می 

جلو صنعت فعال در این کشور گرفته شد و آن صنعتی ترویج شـد کـه              
. بـود  یا حتـی بیـشتر   -اش به خارج، به قدر کاالهاي تولید شده    وابستگی

آن همه دم از دانشگاه و دانشجو زدند، اما عمـالً           . علم را متوقف کردند   
هر کـس  ! دانشگاههاي کشور از کمترین فعالیت علمی برخوردار بودند  

خواست کـار کنـد، اگـر در          مغز فعال و استعداد درخشانی بود، اگر می       
د بیـرون کـار کنـد؛    کردند، مجبور بود بـرو      داخل کشور سرکوبش نمی   

  .شد  نمیجا این
کمپانیهــاي خــارجی را بــر بیــشترین منــابع اقتــصادي کــشور مــسلط  

البتـه  . کردند و بیشترین ذخایر نفتی را به صورت رایگان از دست دادند        
امروز هم پـولی کـه تولیـد کننـدگان     . امروز هم قیمت نفت ارزان است 

گیرند، حقیقتـاً شـاید بـشود گفـت یـک دهـم پـولی         نفت براي نفت می 
کنم، پولی کـه امـروز    من این را به شما عرض می   .  بگیرند است که باید  

کننـد، بیـشتر از        نفت به عنوان مالیات دریافـت مـی        ةدولتهاي وارد کنند  
 نفـت از پـول فـروش نفـت بـه            ةسودي است که کشورهاي صادر کنند     

طور اسـت؛ امـا آن روز بـا امـروز قابـل       امروز نیز همین. آورند دست می 
 قیمـت هـر بـشکه      - پنجـاه  ۀ تـا اوایـل دهـ      -اديمسالهاي مت . مقایسه نبود 

 کـه  ایـن بعد خـود اروپاییهـا و امریکاییهـا بـراي     . نفت زیر یک دالر بود  
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بتوانند اجناس خودشان را به قیمت گران به اینها بفروشند، و چون اینهـا     
 خود آنهـا قیمـت نفـت تکـانی خـورد و بـه         ةتوان پولی نداشتند، به اراد    

تـا اینهـا پـولی پیـدا کننـد و بتواننـد بـا آن،        حدود هشت، نه دالر رسید؛  
در ایـران زمـان    . طور هـم شـد      همین. ت آنها را بخرند   اکارخانجاجناس  

حساب ریختـه     رژیم شاه، در صندوقهاي متعلق به امریکاییها پولهایی بی        
شد، تا در مقابل آنهـا قطعـات یـدکی هواپیمـا و چیزهـایی کـه الزم               می

 مـسألۀ نهـا بدهنـد و بفروشـند و اصـالً     حـساب و کتـاب بـه ای     بود، باز بی  
اقتـصاد آن روز ایـران، بـراي ملـت ایـران بـدترین              . ساخت مطرح نبـود   

. البته براي غارتگران و امریکاییها چیـز بـسیار خـوبی بـود          . اقتصادها بود 
 کـه هـر تحلیلگـر و    مـادي این جناب، امروز بعد از گذشـت سـالهاي مت        

 -تند و بر افراد وارد پنهان نبـود دانس  آن روز هم می -داند  اقتصاددانی می 
  )1(».که رژیم شاه چه بالیی بر سر اقتصاد کشور درآورده است

  و مصرف کننده کشور صد در صد وابسته -7/1
 با این همه غارتی که امریکـا از   - امریکا بود  ۀکشور ما که زیر سلط    «

در آن .  حتی یـک قـدم بـه سـمت پیـشرفت برنداشـت       -این کشور کرد  
فت علمی کردیم، نه پیشرفت اقتصادي کـردیم و نـه یـک           دوره نه پیشر  
 ةیک کشور صددرصد وابسته و مصرف کننـد .  دادیمانجامکار صنعتی   

 ةنه فقط مصرف کننـد  . بازار مصنوعات امریکایی و غیرامریکایی بودیم     
 محـصوالت   ةهـاي صـنعتی، بلکـه مـصرف کننـد           مصنوعات و فرآورده  

 ثروتمند مثل ایـران،  منطقۀ یک! کشاورزي و فرهنگی و غیره هم بودیم      

                                                        
در مـشهد مقـدس، بـه    ) الـسالم  علیه( بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا            - 1

  .6/1/1379تاریخ 
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ملک طلق سیاستهاي امریکایی و در اختیار کمپانیهایی بـود کـه دولـت              
  )1(».کنند کردند و می امریکا را هم در حقیقت همانها اداره می

   ساخت سدهاي دارايِ اشکالت فنی فراوان-8/1
ی که سدسازي به این کشور وارد شد تا وقتی که طـاغوت از      اولاز  «

ر ازاله شد، ده، دوازده سد، آن هم به دست خارجیهـا، سـاخته        این کشو 
  )2(».شده بود که بعضی از آنها اشکالت فنی فراوان داشت

   جلوگیري از مشارکت متخصصانِ بومی در طرحهاي اقتصادي-9/1
 شرکتهاي خـارجی قـسمتی از سـد دز مـا را سـاختند،       هک  بعد از آن  «

اه آن را بـه یـک شــرکت   بـرداري از نیروگـ   بـراي مـدت کوتـاهی بهـره    
یـک  . خواستند ظرفیت نیروگاه را دو برابر کننـده         داخلی دادند، بعد می   

شرکت امریکایی که متعهد شد بیاید ظرفیت نیروگاه را دو برابـر کنـد،              
بردار، ایرانی است، گفت اینها باید بیرون بروند؛ بنـابراین       وقتی دید بهره  

بـرداري از   ی را بیرون کرد و بهرهبردار ایران دولت ایران بهره . اجازه نداد 
نیروگاه دز را به یک شرکت ایتالیایی داد؛ آن وقـت امریکاییهـا ظـاهراً               

بنـابراین  . حاضر شدند بیایند پنجاه درصد دیگر نیروگاه را تکمیل کننـد      
بـراي  . بـرداري   بهـره زمینـۀ شـد؛ حتـی در    به ایرانی اصالً اجازه داده نمی  

 چه ساختهاي صنعتی، چـه  -هاي ساخت  همین هم هست که ما در زمینه      
 -هــاي سـاختمانی، عمــران و مهندسـیهاي گونــاگون در آن زمــان   سـازه 

یـی کـه سـاخت ایرانـی باشـد،       واقعاً یک چیز قابل ذکـر و قابـل عرضـه        

                                                        
 آبان، به تاریخ 13به مناسبت گرامیداشت سالروز آموزان   بیانات در دیدار با دانشجویان و دانش- 1

13/8/1381.  
  .15/8/1383هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ  بیانات در خطبه 2
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  )1(».نداریم
   وابستگی اقتصادي؛ سیاست دوران طاغوت-10/1
هـايِ   گفتنـد شـما برویـد لولهنـگ بـسازید؛ آفتابـه             آن روز به ما می    «
 دسـتۀ ما حتی !  حلبی هم نهۀساختند؛ یعنی آفتاب  یی که آن وقتها می      گلی

 چیزهــاي مــورد بقیــۀکــردیم؛ همچنــین  بیــل را هــم از خــارج وارد مــی
ــشرفت . مــصرف و مــورد نیــاز روزافــزون صــنعتی را  ــدگی پی ســطح زن

 اینهـا را مـا بایـد      همۀآمد؛    روز پیش می    کرد و نیازهاي فراوان روزبه      می
ریـزانِ آن وقـت افتخـار         برنامـه . کردیم  گرفتیم و وارد می     ن می از دیگرا 

 در مشهد بـه دیـدن دوسـتی رفتـه بـودیم و        45 یا   44سال  ! کردند  هم می 
تصادفاً یکی از نمایندگان مجلس شوراي ملی آن روز هم به این جلـسه     

ــود ــسلط   دورة. آمــده ب ــستگی و ت ــود و از واب  جــوانی و پرشــوري مــا ب
توجه به این که این آقـا        مطالب حرفهایی زدیم؛ بی    گونه  بیگانگان و این  

 یعنـی کـسی کـه دربـار     - مجلس آن وقت   نمایندة.  مجلس است  نمایندة
 شـود؛ آن وقـت کـه    جـا   ن فـآل  نماینـدة لیست داده بـود کـه ایـشان بایـد           

 در جواب من یـک مقـدار بـا تفـرعن و تکبـر و اخـم و                  -انتخابات نبود 
گوییـد و بـه چـه        شما چـه مـی      گفت که  اینتخم حرفهایی زد؛ از جمله      

کنید؟ امروز اروپاییها و غربیها مثل نوکر دارند بـراي   چیزي اعتراض می  
دهیم و آنهـا کـارگر    ما نفت داریم، پول داریم، پول می. کنند ما کار می 

 نماینـدة ایـن، منطـق یـک    ! کنند مایند و مثل نوکر دارند براي ما کار می 
فکـر ایـن   . گویم، یعنی ایـن     انحطاط که می   دورة! مجلس آن روز است   

بود کـه مـا چـرا تولیـد کنـیم؟ چـرا بـسازیم؟ چـرا یـاد بگیـریم؟ مـا در                 

                                                        
  .5/12/1383 بیانات در دیدار با جمعی از مهندسان و محققان فنی و صنعتی کشور، به تاریخ - 1
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آورنـد و وسـایل الزم را    ، برایمان میمنشینی هاي خود مثل آقاها می     خانه
دهـیم و زنـدگی     گذارند؛ ما هم پـول نفـت داریـم، مـی            در اختیار ما می   

.  در سـطح بـاال بـود    این، منطق آن روز یـک دولتمـرد       . کنیم  اشرافی می 
ــد  ــر دســتگاههاي اداره کنن ــگ حــاکمِ آن روز ب  کــشور، همــین ةفرهن

  )1(».بود
   خودروسازيدر حرکت تقلیدي -11/1
   کـه صـنعت خودروسـازي وارد کـشور شـده           40 ۀما از سالهاي ده   «

 تقلیـد  مرحلـۀ در . طـور درجـا زدیـم     همـین -در حدود سی سال تقریباً    -
 دهـۀ ین کشور را در  مسؤولتوان    نمی. محض و تقلید صرف باقی ماندیم     

 دفـاع مقـدس     دهـۀ  انقـالب اسـت،      دهۀ،  60 دهۀ مؤاخذه کرد؛ زیرا     60
 محترم، این سالن، سالن تسلیح رزمنـدگان اسـت؛        مسؤولاست؛ به قول    

 میـدان جنـگ    ۀهاي ملت ایران در واقـع بـه یـک نحـوي عقبـ                خانه همۀ
 را، قبـل از  60 ۀدهـ شود مواخذه کـرد؛ امـا قبـل از         را نمی  60 دهۀ. بوده

دوران . دوران انقالب را، چرا؛ بایـد محاسـبه کـرد، بایـد مؤاخـذه کـرد            
ی کــه خواســـتند  یحرکــت تقلیــدي بــراي خودســـازي در کــشورها    

قـدر    ایـن جـا  ایـن چـرا بایـد در   . خودروساز بشوند، چهار پنج سال است   
طــول بکــشد؟ ایــن گنــاه آن کــسانی اســت کــه بــه منــافع کــشور فکــر  

سـوزاندند؛ بـراي ضـایع شـدن و            کشور دل نمی   عزّتکردند؛ براي     نمی
  )2(». کشور اهمیتی قائل نبودندماديهاي  دور ریخته شدن سرمایه

                                                        
  .4/12/1383ی کشور، به تاریخ بیانات در دیدار با جمعی از مهندسان و محققان فنی و صنعت 1
  .9/1/1389 بیانات در بازدید از توانمندیهاي صنعت خودروسازي، به تاریخ - 2
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   اقتصاد ایران در دوران پس از انقالب-2
انقالب اسالمی و نظام اسـالمی کـشور را از وابـستگی نجـات داد؛               «

ر در امـروز کـشو   . این قید و بنـدها را برداشـت و راه ملـت را بـاز کـرد                
صنعت، در تولید، در فنـاوري، در علـم، در تهیـۀ زیرسـاختهاي اساسـی       

وقتـی  . براي بناي آیندة کـشور، بـا قبـل از انقـالب قابـل مقایـسه نیـست         
کنـیم، بعـضی از مـوارد صـدها درصـد،            آمارها و شاخصها را نگـاه مـی       

بعــضی از مــوارد هــزار درصــد، و بعــضی از مــوارد هزارهــا درصــد در  
  )1(».یشرفت پیدا شده استشاخصهاي اساسی پ

  ، بهتر از مصنوعات خارجیاغلب مصنوعات داخلی ما -1/2
بینید مـصنوعات داخلـی مـا در مـوارد      امروز که شما نگاه کنید، می   «

  )2(».بسیاري، بهتر از مصنوعات خارجی است
   تعمیر و بازسازيِ هواپیماهاي خارجی-2/2

ط  هوشی که ملت ایران دارد    «: من یک وقت عرض کردم    « از متوسـ 
پـس ایـن ملـت بـا تکیـه بـر ایـن هـوش و            » .هوش مردم دنیا باالتر است    

انقالب عظـیمِ اسـالمی مـا،    . تواند روي پاي خود بایستد استعداد واال می 
به طـوري کـه   . بحمداهللا نیروهاي داخلی را در یک فضاي آزاد قرار داد 

ختـصاص   معیوب از هواپیماي جنگی را که سابقاً بـا ا ۀامروز، همان قطع 
هزینــه بــراي یکــی دو نفــر همــراه قطعــه و دیگــر تــشریفات، بــه خــارج 

اي  فرستادند، تکنسین هواپیما و ارتـشی مـا بـا صـرف وقـت و هزینـه            می

                                                        
  .11/3/1384 بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمان، به تاریخ - 1
  .13/02/1373، به تاریخ »هفتۀ معلم«و » روز کارگر« بیانات در دیدار با کارگران و معلمان، در - 2
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  )1(». تعمیر و بازسازي کنداولتواند بهتر از روز  اندك می
   ساخت ادوات پیچیده نظامی-3/2

این کـشور مـشکل   ترین مهمات  در دوران جنگ، ما در تولید ساده   «
ــسیار پیچیــده   کــه خیلــی از -داشــتیم؛ امــا امــروز بخــشی از ابزارهــاي ب

 بیـشتري در صــنعت دارنــد، از آن  ۀکـشورهایی کــه نــسبت بـه مــا ســابق  
 همین جوانان متعهد و مدیران دلـسوز، در بخـشهاي      وسیلۀ به   -محرومند

  )2(».شود دفاعی ما ساخته می
  
شـود، یـک روز    شور تولید می  اي که امروز در ک      هاي دفاعی   سامانه«

آمد که کشور ما بتوانـد حتـی محـصوالتش را        به رؤیا و خواب هم نمی     
  )3(».کنند داشته باشد؛ اما امروز اینها را تولید می

  
ــا      « ــطح اول دنی ــشور س ــۀ ضــد زره، جــزو ده ک ــا در زمین ــروز م ام

  )4(».هستیم
  
 جی یک .پی. آر -جی چیست .پی.دانستیم آر   در اول جنگ، ما نمی    «

موشک کوچک است؛ آنهایی که توي جنـگ بودنـد، آن را دیدنـد و                
 نــه داشــتیم، نــه بلــد بــودیم، نــه جــزو ســالحهاي -بارهــا تجربــه کردنــد

سازمانی ما بود؛ حاال بعد از گذشـت چنـد سـال، بـا تحـریم، کـشور مـا           

                                                        
  .13/2/1373، به تاریخ »هفتۀ معلم«و » روز کارگر«نات در دیدار با کارگران و معلمان، در  بیا- 1
  .10/4/1380 بیانات در دیدار  باگروه کثیري از اصناف، به تاریخ - 2
  .15/5/1382 بیانات در دیدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران، به تاریخ - 3
  .5/12/1383 با جمعی از مهندسان و محققان فنی و صنعتی کشور، به تاریخ  بیانات در دیدار- 4
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طور  سازد؛ دنیا هم همین     بر می   سازد، موشک ماهواره    موشک سجیل می  
اول هم انکار کردند؛ گفتند بیخـود       . کند  نگاه می ایستد، با تعجب      وا می 

در . تواننـد؛ بعـد دیدنـد نخیـر، هـست         گویند، نمـی    گویند، دروغ می    می
  )1(».همۀ بخشها همین جور است

  
   سدسازي در سطحی گسترده-4/2

آورم کـه اوایـل       بنده به یـاد مـی     . ما دهها سد در این کشور ساختیم      «
آن روز بعـضی افـراد   . د داشت انقالب در یکی از سدها نشت آب وجو       

انـد، بایـد    همان مهندسهایی که ایـن سـد را سـاخته   : جمع شدند و گفتند   
بگوییم از فالن کشورِ اروپـایی بیاینـد و جلـو نـشت آب را از ایـن سـد             

اما همـین جوانـان و نیروهـاي مـؤمن و متعهـد و همـین مـدیران            . بگیرند
  )2(».اند دلسوز ما در این چند سال، دهها سد ساخته

  
هاي سـپاه      بچه - که سد کرخه است    -امروز بزرگترین سد منطقه را    «

چهــار، پــنج ســال قبــل از ایــن، . انــد پاســداران انقــالب اســالمی ســاخته
سـاختند، مـن رفـتم از آن بازدیـد کـردم؛           هنگامی که سد کرخه را مـی      

 کـه از چنـد کیلـومتري    -روي سد با خـط درشـت        دیدم روي کوه روبه   
بلـه،  . »تـوانیم  مـا مـی  «انـد کـه    ن فرمایش امام را نوشته ای-شد  خوانده می 

  )3(».توانیم می
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در دوران انقالب بیش از هفتـاد سـد طراحـی شـده کـه بـسیاري از         «
ــزرگ و      ــسام ب ــواع و اق اینهــا ســاخته شــده و دههــا ســد هــم اآلن از ان
کوچک، بتونی و خاکی در حال ساخته شدن است که بـه طـور مرتـب         

سازي سد، آن هم با فنـاوري   در این حد انبوه  . دشو  ساخته و آبگیري می   
طـور کــه بـه مــن     آن-بـومی و صددرصــد بـه دســت متخصـصان بــومی   

 باعث شده که ما یکی از پـنج، شـش کـشوري باشـیم               -گزارش کردند 
تواند با این کیفیت سدهاي بزرگ را، آن هم با این حجم انبـوه،           که می 

  )1(».به وجود بیاورد و بسازد
  
هـا را   بستند و هم انگیـزه  روزي انقالب، هم راهها را می  در قبل از پی   «

تواند، ایرانی که عرضـه   ایرانی که نمی! گفتند آقا کردند و می    سست می 
زدنـد   مـی . گفتنـد  گفتند و صـریحاً هـم مـی      ندارد؛ این را بزرگانشان می    

توي سر این نسل بارآور و این استعداد جوشان؛ که یکـی از بزرگتـرین     
انقالب آمد، هـم راه را بـاز کـرد و هـم گفـت      . این استخیانتهاي آنها   

ایـن  . »توانـستیم «گوینـد،     رفتـیم دیـدیم راسـت مـی       . توانیـد   شما می ! آقا
کشوري که در طول سـالهاي متمـادي، فقـط چنـد سـد در ایـن کـشور            

هـا؛ چـه کـسی بـاور      اش بـه دسـت بیگانـه    ساخته شده بود، آن هـم همـه   
کلّ منطقـه، از لحـاظ فنـاوري و    کرد که این کشور در سدسازي در      می

  )2(»!توانایی و قدرت علمی و قدرت محاسبه و امثال اینها اول بشود

                                                        
  .15/8/1383هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   بیانات در خطبه- 1
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  ساز  تولید سلولهاي بنیاديِ انسولین-5/2
خوب است شما بدانیـد کـه در بعـضی از بخـشهاي بـسیار حـساس                «

. علمی کشور ما کارهایی شده که هنوز در دنیـا صـورت نگرفتـه اسـت            
 سلولهاي بنیادي که بنده چنـد وقـت پـیش، از آن یـاد               در فناوري تولید  

کـردم، یـک مـشت جـوان مثــل شـماها کـه در تهـران هـستند، فعالیــت         
اینها همت کردند و رفتند از دیگران یاد گرفتند؛ خودشان هم           . کنند  می

د تولیـد و   کلّیـ گـذاري فکـري کردنـد و توانـستند            فکر کردند، سـرمایه   
امـروز  . یـادي را بـه دسـت بیاورنـد    انجماد و حفظ و کاشت سـلولهاي بن     

سـاز را تولیـد    بـار در ایـران سـلولهاي بنیـادي انـسولین          یناولـ اینها بـراي    
  )1(».اند که در دنیا هنوز تولید نشده است کرده
  
 که من چند بار تا حـاال آن را مطـرح   -همین مسألۀ سلولهاي بنیادي  «
یـشگاههاي   که جوانهـاي مـؤمن، متعبـد و انقالبـی مـا در آزما              -ام  کرده

اند سلولهاي بنیادي را تولید، تکثیر و منجمد کنند و بـه       خودشان توانسته 
کار ببرند؛ قلب درست کنند؛ بـه قلـب تزریـق کننـد؛ بـه مغـز اسـتخوان          
تزریق کنند، جزو کارهاي پیچیده و پیشرفته و مهم دنیاسـت کـه وقتـی                
در حدود هفـت، هـشت مـاه قبـل سـمیناري تـشکیل شـد و دانـشمندان                   

آمـد؛   ی آمدند و از نزدیـک ایـن مـسائل را دیدنـد، باورشـان نمـی              جهان
 گرفتـه؛   انجـام حیرت کردند و اعتراف کردند کـه کـار بـسیار بزرگـی              

در ایـن کـار ایـران جـزو ده          . تلویزیون اعترافهـاي آنهـا را پخـش کـرد         

                                                        
 بیانات در دیدار با جوانان، اساتید، معلمان و دانشجویان دانشگاههاي استان همـدان، بـه تـاریخ        - 1

17/4/1383.  
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  )1(».ایم کشور اول دنیاست؛ ما پیش رفته
  
مـک نکـرده،   ملتی که از لحـاظ علـوم زیـستی هـیچ کـس بـه او ک          «

بیننـد از سـلولهاي بنیـادي، حیـوان تولیـدي بـه               کنند می   ناگهان نگاه می  
در دنیا چند تا کشور این را دارند؟ هفت تا، هـشت تـا،      . آورد  وجود می 

در بـین ایـن همـه کـشورها، ایـن همـه مـدعیان، ناگهـان از           . نُه تا کشور  
آیــد بــه ردیــف هــشتم قــرار   مــی- مــثالً فــرض کنیــد-ردیــف دویــستم

  )2(».گیرد می
  

  اي تولید سوخت هسته و فناوريدستیابی به  -6/2
ــوخت   « ــشور از س ــا ک ــستهاآلن دهه ــی اي ه ــتفاده م ــا    اس ــد؛ ام کنن

 که امـروز در  -توانند تولید بکنند  را میاي  هستهکشورهایی که سوخت    
 خیلـی   - ایـران را راه انداختنـد      اي  هـسته جریان همین مسأله این جنجال      

  )3(». کشورند، که یکی از آنها ایران استمعدودند؛ شاید حدود ده
  
وقتی جمهوري اسالمی که اگر آنهـا حاضـر نـشدند سـوخت بـه او        «

هـایش   رود بـا جوانـان، مهندسـان، دکترهـا و تحـصیل کـرده          بدهند، می 
کنـد و بـا یـک مـدیریت خـوب، خـودش فنـاوري                 شب و روز کار می    

تلخ است؛  آورد، برایشان     کند و به دست می      تولید سوخت را کسب می    

                                                        
  .15/8/1383هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ  در خطبه بیانات - 1
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  )1(».کنند برایشان مطلوب نیست؛ لذا با آن مقابله می
  
سازي اورانیـوم جـزو ده، یـازده کـشور دنیـا               غنی زمینۀامروز ما در    «

هستیم که این فناوري را در ایـن حـد داریـم، ایـن فنـاوري، بـومی هـم                
  )2(».هست
  
کنـد، درهـاي محـصوالت     ملتی که هـیچ کـس بـه او کمـک نمـی           «

بندنـد، بعـد نـسل دوم و     ي فنـاوري را بـه روي او مـی       صنعتی و پیشرفتها  
همۀ دارندگان قواي   ! کند  سوم و چهارم سانتریفیوژ را خودش تولید می       

  )3(».مانند اي در دنیا مبهوت می اي و صنعت هسته هسته
  

  هاي باال المللی با ظرفیت ي معتبر بینسیلوساز -7/2
، این بود که مـا  زدیم قبل از انقالب جزو حرفهایی که ما همیشه می       «

. سـازند  هـا مـی   خریم و سیلوي مـا را هـم شـوروي    گندم را از امریکا می  
هــاي جهــاد   جنــوب رفــتم و دیــدم بچــهمنطقــۀبنــده اوایــل انقــالب بــه 

به نظـرم  . اند سازندگی و مهندسان شما یک سیلوي با ظرفیت کم ساخته   
ن  دشواري است؛ خیلی آسـا     ة به سجده افتادم؛ چون سیلو، ساز      جا  آنهم

یـی بـه نظـر      کنـد، چیـز سـاده       وقتی انسان بـه ظـاهر آن نگـاه مـی          . نیست
مـا ایـن چیـز پیچیـده را توانـستیم       . یـی اسـت      پیچیـده  ةآید؛ امـا سـاز      می

ــیم ــین . درســت کن ــر ب ــا  امــروز مــا یکــی از سیلوســازهاي معتب المللــی ب
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  )1(».ایم ظرفیتهاي باال هستیم؛ براي خیلی جاهاي دیگر هم ساخته
  سازي  مشابه وسازي  اقتباس، قطعه پیشرفت در-8/2

سـازي و در مـدلهاي    سـازي، مـشابه   هـاي اقتبـاس، قطعـه       ما در زمینه  «
  )2(».ایم فناوريِ امروز دنیا پیشرفتهاي خیلی خوبی کرده

   پرتاب ماهواره امید پیشرفت فضایی و-9/2
 زمینـۀ انـد در      جوانان عزیز ما و ملت پرهمت و پرتالش مـا توانـسته           «

ــشرفت   ــم و    علمــی پی ــشرفتهاي مه ــن پی ــد و ای ــشان بدهن شــگرفی را ن
 علیه انقالب را کـه از اطـراف و اکنـاف            ۀآور، تبلیغات سی سال     شگفت
  .کردند، خنثی کرد تبلیغ می

.  امیـد بـود    ةاز جمله این پیشرفتهاي علمی و فناوري، پرتاب مـاهوار         
ــدم   ــن، ق ــف    اولای ــزرگ اســت کــه کــشور را در ردی ــن کــار ب  از ای

 معدود جهان در مـورد ایـن فنـاوري قـرار داد و چـشم           کشورهاي بسیار 
ــران از درون     ــت ای ــشان داد کــه مل ــران کــرد و ن ــان را متوجــه ای جهانی

ی پیـشرفت ملـت ایــران،   یکنـد و توانــا  جوشـد و از درون رشــد مـی   مـی 
  )3(».ی محدودي نیستیتوانا

  
توانـستند   جـی را نمـی  .پـی .یک روزي جوانهاي ما حتـی گلولـۀ آر     «

شــناختند؛ امــروز همــان جوانهــا موشــک پرتــابگر  نمــیپرتــاب کننــد و 
کنـد،   فرستند که چشم دانشمندان جهان را به خود جلب می         ماهواره می 

                                                        
  . همان- 1
  .5/12/1383 بیانات در دیدار با جمعی از مهندسان و محققان فنی و صنعتی کشور، به تاریخ - 2
  .1/1/1388م انقالب به مناسبت آغاز سال نو، به تاریخ  پیام نوروزي رهبر معظّ- 3
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  )1.(کند همه را متوجه می
  تواناییهاي جوانان دانشمند و متخصص جمهوري اسالمی -10/2
ــل  «  دوم انقــالب نیــست کــه دهــۀ یــا اول دهــۀامــروز کــشور مــا مث

مورد نیاز را در کشور فاقد باشد، امروز جوانهـاي    زیرساختهاي علمی و    
شــوند،  اي کــه وارد مــی مـا و متخصــصین مــا و دانــشمدان در هــر رشــته 

 دهند؛ لذا امروز در کشور آن چیزهـائی  انجامتوانند کارهاي بزرگ      می
 مواصـالت،  زمینـۀ  ارتباطـات، در     زمینۀکه براي یک پیشرفت وسیع در       

 سـاخت و سـازها مـورد نیـاز اسـت،       نۀزمی تحقیقات علمی، در     زمینۀدر  
المللـی، از لحـاظ      ما از لحاظ راههـاي مهـم و بـین         . بحمداهللا آماده است  

ــی  هــاي  ســیم و باســیم، شــبکه ســاخت فرودگــاه، از لحــاظ ارتباطــات ب
  )2(».ارتباطی، از لحاظ ساخت سدها، احتیاجی به دیگران نداریم

  
 عناصـر  کـرد کـه    یک روزي بود که به خاطر کسی خطور هم نمی         «

داخلی و متخصصین داخلی بتوانند سد بسازند، سـیلو بـسازند، بزرگـراه             
 ایـن چیزهـا   همـۀ  فـوالد بـسازند؛ در       ۀبسازند، فرودگاه بسازند، کارخانـ    

بعد هم که بیگانگان دستـشان قطـع شـد،          . چشم ملت ما به بیگانگان بود     
 ییما از این جهت در کشور فقیر بودیم؛ اما امـروز از ایـن جهـت توانـا                

  )3(».زیادي داریم
  

                                                        
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 1
1/1/1388.  
  . همان- 2
  . همان- 3
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امروز حرکت کشور در جهت بـه دسـت آوردن دانـش و فنـاوري               «
هـاي بـسیار نـو و برتـر کـشور       ها، بخصوص در رشته  در بسیاري از رشته   

فنــاوري، در  در بخــشهاي گونــاگون؛ در بخــش زیــست. مــشهود اســت
بخش هوافـضا، در بخـش نانوفنـاوري، در بخـش سـلولهاي بنیـادي، در          

وهاي بسیار مهـم، در تولیـد داروهـاي ضـد سـرطان، در        تولید رادیو دار  
تولید موتور توربینهاي بادي که وابـستگی انـرژي کـشور را از نفـت تـا           

ها که بـراي کـشور بـسیار     برد، در تولید ابررایانه  حدود زیادي از بین می    
 که همـۀ اینهـا از دانـشهاي سـطح        -هاي نو   مهم است، در فناوري انرژي    

کند که دانشمندان مـا و      شبختانه انسان مشاهده می    خو -باالي دنیا هستند  
  )1(».جوانان ما به نحو فزاینده و شتابنده مشغول پیشروي هستند

هـاي پیچیـده و تجـارت علـم و فنـاوري بـا             ساخت کارخانـه   -11/2
  کشورهاي جهان

 علمی  ةسازند، کارهاي پیچید    هاي پیچیده را می     جوانان ما کارخانه  «
ــرآورده مــی   مــیانجــامو فنــاوري را  ــاز کــشور را ب ــه  دهنــد؛ نی کننــد، ب

کشورهاي دیگر هم به عنوان مستشار و بـه عنـوان کـسانی کـه تجـارت          
رسـانند، در ایـن جهـت، کـشور           کننـد، کمـک مـی       علم و فنـاوري مـی     

  )2(».وضعیت شاخصی پیدا کرده است؛ این پیشرفت کمی نیست
  
ور شـما   امروز کـش  . کند  امروز ملت ایران خدمات فنی را صادر می       «

سـازي در   تـرین و در طـراز بـاالي سدسـازي و نیروگـاه        یکی از برجسته  

                                                        
  .90 بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال - 1
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن ان حضرت علی بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاور     - 2
1/1/1388.  
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این کجا، آن کجـا؟ امـروز کارهـایی را کـه شـما داریـد                . همۀ دنیاست 
 در  - کارهاي صنعتی، خـدمات صـنعتی، خـدمات فنـی          -دهید   می انجام

در خیلـی از کـشورهاي دنیـا خطـوط          . بسیاري از کشورها مشتري دارد    
اصالً ایـن حرفهـا در دوران طـاغوت معنـی           . اندازید  میتولید دارید راه    

ما برویم براي یـک کـشوري، یـک کـشور پرجمعیـت، احیانـاً         . نداشت
! تولید صـنعتی؟  ! داراي نفت، داراي ثروت، خطوط تولید راه بیندازیم؟       

بنابراین . این حرفها اصالً معنی نداشت؛ اما امروز تحقق پیدا کرده است          
 جلوییم؛ امـا نـسبت بـه آنچـه کـه شـأن ملـت           نسبت به گذشته، ما خیلی    

ایران است، نسبت به آنچه که الزمۀ میراث تـاریخی ماسـت، نـسبت بـه             
آنچه که باید ایران در مجموعۀ کـشورهاي دنیـا باشـد، مـا عقبـیم؛ بایـد          

  )1(».جلو برویم
   ساخت پاالیشگاه و نیروگاه-12/2
ر داشـتیم،  ی که در کـشو   ی از نیروگاهها  ةیک روزي ما براي استفاد    «

چنـان   احتیاج به متخصص داشتیم؛ امروز جوانان کشور مـا خودشـان آن    
در صنعت پیشرفت کردند که پاالیشگاه، نیروگاه و امکانات گونـاگون           

  )2(».کنند سازند و تولید می را خودشان می
  خودروملی  تولید موتور -13/2
امروز این موتور ملی که از ایده و طراحـی تـا آخـرین اجـزائش را      «

هنر ایرانی و سرانگشت ایرانـی و فکـر ایرانـی و تـالش ایرانـی سـاخته،                 
 مسأله. ی است ی براي کشور است؛ این خیلی چیز پرمعنا       عزّتیک نماد   

                                                        
  .8/2/1389 بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ - 1
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 2
1/1/1388.  
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 مـسأله ایم یک موتور خودرو تولید بکنیم؛  فقط این نیست که ما توانسته    
 وسـائل انـواع موتورهاسـت و    مسابقۀامروز دنیا میدان . اینهاستفراتر از  

 متعـارف زنـدگی و جلـو چـشم و     وسـیلۀ موتور خودرو به عنـوان یـک        
توي این دنیـاي پـر   . ترین اقالم است   همه، یکی از برجسته    استفادةمورد  

 نـشان  جـا  ایـن کشمکش، شما توانستید هنر سرانگشت هنرمند ایرانـی را    
شـود وقتـی بـه یـاد      دل انسان خون مـی . با ارزش استبدهید؛ این خیلی    

 چـه  - در خودروهاي کشورمانماديآورد که ما در طول سالهاي مت       می
ر در داخـل تولیـد   ی که بـه ظـاه    یآمده، چه آنها    ی که از خارج می    یآنها
کـرده کـه یکـسره بیگانـه بـوده؛ دیگـران         ی کار مـی    موتورهای -شده  می

 کـارگر  کـه  ایـن ما به جـاي  . ا ساختهساخته بودند؛ کارگر دیگري این ر  
خودمان را به کار مـشغول کنـیم، از هنـر او اسـتفاده کنـیم، بـه او سـود                   

  )1(».برسانیم و کشور را پیش ببریم، در واقع به دیگران کمک کردیم
  

   توجه ویژه به روستاها و شهرهاي دور دست-14/2
اسـب  هاي مهم عدالت اجتماعی، تقـسیم و توزیـع متن         یکی از نمونه  «

در نظامهاي غافل از حقیقت عـدالت اجتمـاعی،    . فرصتهاي کشور است  
شـود، بـر روي منـاطق خاصـی از کـشور        خاصی تکیه مـی طبقۀبر روي  
 تـا امـروز   -یمیـ آ  شود؛ اما در جمهوري اسالمی هرچه پیش می         تکیه می 

روسـتاها در  . بینـیم  تـر مـی    ایـن معنـا را قـوي     -که سی و دو سال گذشته     
 مراقبـت  ةگیرنـد، شـهرهاي دوردسـت در حـوز         ر مـی   مراقبت قرا  ةحوز

سـازي   سازي در روستاها، این همه جـاده  این همه مسکن  . گیرند  قرار می 

                                                        
  .9/1/1389انمندیهاي صنعت خودروسازي، به تاریخ  بیانات در بازدید از تو- 1
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به سمت شهرهاي دور کشور و روسـتاها، راههـاي ارتبـاطی، ارتباطـات       
گوناگون، نیروي برق، آب مناسب، تلفـن، امکانـات زنـدگی، اینهـا در       

  )1(».سرتاسر کشور توزیع شده است
   خودکفایی در تولید بنزین-15/2
یکی از مشکالت کار مـا در طـول       . کنیم  گفتند بنزین را تحریم می    «

 نفـت، مبـالغ زیــادي   ةزمـان همـین بـوده اسـت؛ مـا کـشور تولیـد کننـد        
اینهـا گفتنـد   . کردیم  نفت را که بنزین است، از خارج وارد می    ةفرآورد

.  وارد شـود گذاریم بنزین این نقطه ضعف جمهوري اسالمی است، نمی      
 ۀکه آنها دست به کار شوند، مـشغول تهیـ      ین کشور ما، قبل از آن     مسؤول

ی رسید که در تولید بنزین، کـشور عزیـز مـا       یکار به جا  . مقدمات شدند 
انّ اهللا یؤیـد هـذا الـدین    «. خودکفا شد؛ این به برکـت تحـریم آنهـا بـود     

 فکـر افتادنـد؛   ین ما بـه مسؤول تحریم آنها، وسیلۀبه . »بأقوام ال خالق لهم 
  )2(».نیاز شدیم تالش کردند، ما از وارد کردن بنزین بی

  جمهوري اسالمی ایراناقتصادي  آرمانهاي -3
  کنی محرومیت آبادانی کشور و ریشه -1/3

ــه   « ــران اســالمی ب ــروي اســالم در گــرو آن اســت کــه ای امــروز، آب
 گیـر شـود، زنـدگی    کشوري آباد تبدیل شود، کار و ابتکار در آن همـه         

کن شود، تولید داخلـی بـا    مردم سر و سامان یابد، فقر و محرومیت ریشه  
ــه       ــشاورزي ب ــشور در صــنعت و ک ــردد، ک ــادل گ ــردم متع ــاي م نیازه
خودکفایی برسد، دشمن از طریق احتیاجـات زنـدگی مـردم، راهـی بـه       

                                                        
  .15/11/1389هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 1
  .1/1/1390 بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال نو، - 2
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اعمال فـشار  نداشـته باشـد و خالصـه دیـن در کنـار معنویـت، زنـدگی            
  )1(».بخشد مردم را نیز سامان مادي

   مسلمانیۀ این کشور در حد شایسترشد  -2/3
ــد از « ــۀبای ــات هم ــادي جه ــوي و صــنعتی و کــشاورزي و  م  و معن

  )2(». مسلمانی رشد کندۀفرهنگی، این کشور در حد شایست
   هر چه نزدیک شدن به عدالت اجتماعی-3/3

خواهیم سازندگی شود و کـشور رونـق اقتـصادي و پیـشرفت        ما می «
 کنـد و از لحـاظ اقتـصادي رشـد کنـد، تـا بتوانـد بـه عـدالت             پیدا مادي

اجتماعی نزدیک شود و فقیر نداشته باشیم؛ تا دیگر، طبقات محـروم در       
 محـروم در    منطقـۀ جامعه، احساس محرومیت نکنند و محروم نباشند؛ تا         

  )3(».روز کمتر شود  بین فقیر و غنی، روزبهۀکشور نداشته باشیم و فاصل
  صادي اقتدار اقت-4/3

ما از اقتدار ملی صحبت کـردیم؛  . مسائل اقتصادي، بسیار مهم است  «
ن کشور، اقتـدار ملـی را   مسؤوالهمه هم قبول دارند؛ یعنی آحاد ملت و     

حقیقـتش هـم   . دانند که باید همه به آن توجـه کننـد          شعار و پرچمی می   
همین است؛ چون اقتدار ملی، اقتدار زیـد و عمـرو نیـست؛ اقتـدار یـک       

  آید؟ این اقتدار چگونه به دست می. ک کشور استملت و ی
فرض بفرمایید یک رکن اقتدار ملی، اقتدار اقتـصادي اسـت؛ یعنـی             
کشور از لحاظ اقتصادي بتواند پـول ملـی خـودش را تقویـت کنـد؛ در           

                                                        
  .10/3/1369، به تاریخ )ره( پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی - 1
  .4/6/1369گروه کثیري از آزادگان، به تاریخ  سخنرانی در دیدار با - 2
  .1/1/1373 هجري شمسی، به تاریخ 1372 پیام به مناسبت حلول سال - 3
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بازارهاي اقتصادي دنیا حضور تأثیرگذار داشـته باشـد؛ در بهبـود وضـع              
ه کنـد؛ فقـر را در کـشور    اقتصادي کـشور از امکانـات خـودش اسـتفاد         

کن و یا حداقل کم کند و بتواند به عنوان یـک کـشور ثروتمنـد و       ریشه
ایـن  . غنی، در مقابـل چـشم دنیـا، کـارایی نظـام خـودش را نـشان دهـد            

ن اقتـصادي کـشور موظفنـد ایـن         مـسؤوال شود اقتدار اقتصادي، کـه        می
اسـت کـه    اقتدار اقتصادي همچنین به معنـاي ایـن         .  دهند انجامکارها را   

در کشور، بیکاري وجود نداشته باشد؛ اشتغال وجود داشته باشد؛ تولیـد        
صنعتی و کشاورزي در حد مطلوب باشد؛ از منـابع و معـادن کـشور بـه               

ایـن هـم اقتـدار اقتـصادي اسـت کـه بخـشهاي              . نحو بهینه استفاده شـود    
  )1(».یت دارندمسؤولگوناگون نسبت به آن 
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  :اشاره
ــرین    ــی از مهمتـ ــادي یکـ ــه جهـ ــادي و روحیـ ــگ جهـ فرهنـ

انقالب اسالمی روحیـه    . آید  اختصاصات نظامِ اسالمی به شمار می     
همین روحیه  انقالب با   اولاز  نیز   ملت ایران    وجهادي به مردم داد     

هـا و افتخـارات    حماسـه آن  شدند و بـه برکـت        وارد تمامی میدانها  
  .هاي مختلف خلق نمودند انگیز در عرصه شگفت

وجـود آورد کـه در    ه  انقالب اسالمی ایران دسـتگاههایی را بـ       
جهـاد  . شان حرکت و جوشش انقالبـی و جهـادي نهفتـه بـود             ذات

سپاه و بـسیج، مهمتـرین دسـتگاههایی بودنـد         پاسداران  سازندگی،  
الب متولد شدند و روحیه ایثارگرانه و جهادي اسـاس  که از دلِ انق 

این دستگاهها شـکل    . داد  سازماندهی و عملکردشان را تشکیل می     
ــد نداشــتند    ــت و ایــستا و منجم ــه ســازماندهی و  . اداري و ثاب البت

تشکیالت و نظم در آنهـا وجـود داشـت، امـا همـراه بـا تحـرك و             
در هشت سال پیشرفت و جهش بود که آثار این روحیه جهادي را    

دفاع مقدس و در میدان کار و سازندگی و پیشرفت از سـوي ایـن           
  .دستگاهها دیدیم

ویـت  اول کـشور فوریـت و   نیازهاي همۀ اقتصاد از    مسألۀامروز  
تـرین   ضـروري تـوان گفـت کـه یکـی از بـا          لـذا مـی   . بیشتري دارد 

ها براي بکارگیريِ فرهنگ جهادي در حال حاضـر، عرصـه     عرصه
لذا جهاد اقتصادي در حال حاضر ضـرورتی بـزرگ          . استاقتصاد  

  .آید براي کشور به حساب می
توان داشـتن   ها می جهاد اقتصادي الزاماتی دارد که از جمله آن 
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 جهادي، استحکام معنویت جامعه و حفظ اتحـاد و انـسجام             روحیۀ
  .را نام برد... ملی و

ها و مصادیق بـسیار متنـوع و گونـاگونی        جهاد اقتصادي عرصه  
هم دارد که مهمترین آنها عبارت است از درست مصرف کردن و  

  .ایجاد فرهنگ کار و تالش هللا



 
 

 

291 

جهاد اقتصادي

   جهاديۀ روحی-1
  و غرق شدن در ایمانخود  فراموش کردن -1/1

یی که حرکت و روح جهادي وجود دارد، انسان در ایمـان و       جا  آن«
ــل مــی      ــران ح ــدمت بــه دیگ ــان و خ ــود را فرامــوش    آرم ــود و خ ش

  )1(».کند می
  هاي مختلف  با دشمن در عرصهۀ مقابل-2/1

هر جور کـاري، جهـادي   . جهادي عمل کردن، مفهوم خاصی دارد   «
  .نیست

انـد؛ یعنـی در آن معنـاي     جهاد با جهد و تالش از لحاظ ریـشه یکـی     
جهد و کوشش وجـود دارد؛ امـا جهـاد فقـط ایـن نیـست؛ جهـاد یعنـی                

مبارزه انـواع  . وز ما در همین اصطالح متعارف فارسی امرمبارزةمبارزه؛  
 پنهـان  مبارزة آشکار داریم، مبارزة نظامی داریم،    مبارزة: و اقسامی دارد  

 در کـه  ایـن  اینها وجود دارد و آن       همۀ مشترك در    نقطۀداریم؛ اما یک    
مبـارزه بـا دوسـت    . مقابل یک خصم است؛ در مقابـل یـک مـانع اسـت         

  .معنی ندارد؛ مبارزه در مقابل یک دشمن است
در دوران اختناق، کـسی هـر هفتـه مـثالً پـنج تـا کتـاب                فرض کنید   

. خواند؛ خیلی کار بود؛ اما لزوماً مبارزه نبود؛ جهد بـود، جهـاد نبـود               می
خواند کـه در حرکـت او        خواست جهاد باشد، باید کتابی را می        اگر می 

وقـت   ي با رژیم طاغوت و رژیم اختنـاق، تـأثیر داشـت؛ آن             در مواجهه 
  )2(».اد این استخاصیت جه. شد جهاد می

                                                        
  .14/10/1382 بیانات در دیدار با جهادگران و کشاورزان، به تاریخ - 1
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شـود گفـت    هـر تالشـی را نمـی    . اي دارد   بار معنایی ویژه    جهاد یک «
انـسان  . در جهاد، حضور و رویارویی بـا دشـمن، مفـروض اسـت        . جهاد

امـا  . کند، دشمنی در مقابل او نیست؛ ایـن جهـاد نیـست            یک تالشی می  
خواهید یک تالشـی را انجـام دهیـد، کـه بخـصوص          یک وقت شما می   

ممکـن  . شـود جهـاد   نه به سینۀ شما ایستاده است؛ این مییک دشمنی سی 
است یک وقت این جهاد به شکل قتال باشد، ممکن اسـت جهـاد مـالی        
باشد، ممکن است جهاد علمی باشد، ممکن است جهاد فنی باشد؛ همـۀ      

اگـر بخـواهیم در   . اینها جهاد است؛ انواع و اقسام جهاد و مبـارزه اسـت           
  )1.(»مبارزه«شود  معادلی پیدا کنیم، می» دجها«ادبیات امروز ما براي 

  ناپذیر  و به صورت خستگیتجدی کار براي خدا، با -3/1
 جهـادي داشـته باشـیم؛ یعنـی        روحیۀاگر ما در بخشهاي گوناگون،      «

 نـه  - دهیمانجامناپذیر   و به صورت خستگی  تجدیکار را براي خدا، با      
یش خواهـد    بالشـک ایـن حرکـت پـ        -فکلّیـ فقط بـه عنـوان اسـقاط ت       

  )2(».رفت
   فرهنگ جهادي، دستاورد انقالب اسالمی-4/1

 تالشـها  همۀدر نظام جمهوري اسالمی و به برکت انقالب اسالمی،     «
آنچه انقالب اسـالمی بـه مـردم    . کند سرعت و کارایی مضاعفی پیدا می  

هــا و   صــحنههمــۀفرهنــگ جهــادي در . مــا داد، فرهنــگ جهــادي بــود
 کارهـاي زیربنـایی کـشاورزي و     زمینـۀ در  آیـد و      ها بـه کـار مـی        عرصه

 انقالب، روح و فرهنـگ جهـادي وارد    اولدامداري و امثال اینها هم از       

                                                        
  .8/1/1390 بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه، به تاریخ - 1
  .1/1/1390 بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال نو، به تاریخ - 2



 
 

 

293 

جهاد اقتصادي

طـور اظهـار       انقالبهاي دنیا این   ةنظران دربار   بعضی از صاحب  . میدان شد 
که به پیروزي رسیدند، سـیال بـودن و    اند که انقالبها بعد از آن    نظر کرده 

رود و بـه دسـتگاههاي    ت آنها از بـین مـی   ك و پیشرف  جوشندگی و تحرّ  
ك تبدیل مـی    ایستا و بی   ممکـن اسـت در برخـی از انقالبهـا     . شـوند  تحرّ

 امـا در مـورد      -کنـیم    ما نـسبت بـه آنهـا قـضاوتی نمـی           -طور باشد   همین
ت انـداخت و در  کلّیـ اي دیده شد که این فرضـیه را از       انقالب ما پدیده  

وجـود   نقالب دسـتگاههایی را بـه    غلط از آب درآمد؛ زیرا خود ا       جا  این
ــی و ســریع و جهــادي   آورد کــه در ذاتــشان حرکــت و جوشــش انقالب

ــود، یکــی از    . وجــود داشــت  ــاد ســازندگی ب ــتگاهها جه یکــی از دس
اینهـا دسـتگاههایی    . دستگاهها سپاه بود، یکـی از دسـتگاهها بـسیج بـود           

و ولـ . هستند که شکل اداري و ثابت و ایستا و متحجر و منجمد نداشـتند           
سازماندهی و تشکیالت و نظم در اینها وجود داشت، امـا همـان حالـت             
حرکت، پیشرفت و جهش که در خود انقالب موجود بود، در اینها هم              

در دفـاع هـشت سـاله،    . وجود داشت و ما اثرش را هم در بیرون دیـدیم         
در میدان کـار و سـازندگی و پیـشرفت،    . بسیج و تحرك مردم را دیدند   

دیدید، که البته مخصوص جهاد سازندگی هم نمانـد؛    جهادي را    روحیۀ
  )1(».این روحیه در بسیاري از دستگاهها رسوخ کرد

  پیشرفت ملت با روحیۀ جهادي در میادین مختلف -5/1
 جهـادي  روحیـۀ ی که بـا     ی انقالب تا امروز در هر جا      اولملت ما از    «

ر جهـاد  وارد میدان شده، پیش رفته؛ این را ما در دفاع مقدس دیـدیم، د  

                                                        
  .14/10/1382 بیانات در دیدار جهادگران و کشاورزان، به تاریخ - 1
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  )1(».کنیم سازندگی دیدم، در حرکت علمی داریم مشاهده می
   جهاد اقتصادي-2
ی یبـار معنـا   جهاد یک. جهاد اقتصادي، صرفاً تالش اقتصادي نیست   «
در جهـاد، حـضور و   . شود گفـت جهـاد   هر تالشی را نمی   . اي دارد   ویژه

کند، دشـمنی     انسان یک تالشی می   . ی با دشمن، مفروض است    یرویارو
خواهیـد یـک    وقت شما می اما یک. مقابل او نیست؛ این جهاد نیست در  

ي شـما      دهید، که بخصوص یک دشمنی سـینه بـه سـینه           انجامتالشی را   
ممکن است یک وقـت ایـن جهـاد بـه      . شود جهاد   ایستاده است؛ این می   

شکل قتال باشد، ممکـن اسـت جهـاد مـالی باشـد، ممکـن اسـت جهـاد             
 اینها جهاد است؛ انـواع و  همۀ باشد؛ علمی باشد، ممکن است جهاد فنی  

اگـر بخـواهیم در ادبیـات امـروز مـا بـراي             . اقسام جهاد و مبـارزه اسـت      
جهـاد اقتـصادي، یعنـی      . »مبـارزه «شـود     معادلی پیـدا کنـیم، مـی      » جهاد«

  )2(». اقتصاديمبارزة
   اهمیت و ضرورت جهاد اقتصادي-3
 اقتـصادي  مـسألۀ  از زمـان،  ۀبرهاین  نظران، امروز در     به نظر صاحب  «

اگـر کـشور عزیـز    . ویت بیشتري دارداول مسائل کشور فوریت و     همۀاز  
 انجـام اي    مسائل اقتـصادي، یـک حرکـت جهادگونـه         زمینۀما بتواند در    

بدهد، این گام بلندي را که برداشته است، با گامهاي بلند بعـدي همـراه          
رات  ملت ایران تأثی  عزّتکند، بالشک براي کشور و پیشرفت کشور و         
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  )1(».بسیار زیادي خواهد داشت
  
ن کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخـشهاي          مسؤوالاز  «

شـوند و همچنـین از ملـت     دیگري که مربـوط بـه مـسائل اقتـصادي مـی          
 اقتصادي با حرکـت جهادگونـه کـار        عرصۀعزیزمان انتظار دارم که در      

ن میـدان،  حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در ایـ   . کنند، مجاهدت کنند  
  )2(».حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم

  
 ة ادارمــسألۀ اساســی اســت در ۀجهــاد اقتــصادي متوجــه یــک نکتــ«

 مبـارزة کشور و مدیریت کشور؛ و آن این است که امروز دشمن بـراي         
.  اقتصاد متمرکز شـده اسـت  مسألۀبا اسالم و جمهوري اسالمی، بر روي  

 فرهنـگ و  زمینـۀ کردنـد؛ نـه، در   هاي دیگر را فراموش   عرصه که  ایننه  
ــۀدر  ــت و در زمین ــۀ امنی ــههمــۀ سیاســت و در زمین ــه نظــام    زمین هــا علی

 حـاال شکـست    -کننـد   آید، می   جمهوري اسالمی آنچه از دستشان برمی     
 -کننـد  خورند، مطلب دیگري است؛ اما آنها تالش خودشـان را مـی          می

 کـه  ایـن  بـراي .  آنها بر روي مـسائل اقتـصادي اسـت         ةلیکن تمرکز عمد  
مردم را از دولت جدا کنند، از نظام جدا کنند، فاصـله و شـکاف ایجـاد      

 اقتـصادي کـشور مـشکل ایجـاد      مـسألۀ کنند، دنبال ایـن هـستند کـه در          
پس جهاد اقتصادي الزم است؛ یعنی همین مبارزه، همـین پیکـار،     . کنند

 وجود، با قـصد خـالص، بـا فهـم و            همۀ توان، با    همۀمنتها جهادگونه، با    
سـال جهـاد اقتـصادي معنـایش        . کنـیم    داریم چه کار می    که  اینصیرت  ب

                                                        
  . همان- 1
  .1/1/1390 پیام نوروزي رهبر معظّم انقالب اسالمی، به تاریخ - 2
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 قـسمتهاي دولتـی و غیـر     همـۀ بخـشهاي اقتـصادي کـشور در        . این است 
دولتی اگر به توفیق الهی پایبند به این مجاهدت باشند، یـک جهـش بـه              

  )1(».ندا  مردم در این موفقیت سهیمهمۀوجود خواهد آمد و 
   الزامات جهاد اقتصادي-4
   جهاديروحیۀ داشتنِ -1/4

 90اگر ما بخواهیم این حرکت عظیم اقتصادي در کـشور در سـال             «
وار  این الزامات را هم مـن فهرسـت  .  بگیرد، یک الزاماتی هم دارد   انجام

 انقـالب تـا   اولملـت مـا از   .  جهادي الزم است روحیۀ  اوالً. عرض بکنم 
ه، پـیش رفتـه؛    جهادي وارد میـدان شـد     روحیۀی که با    یامروز در هر جا   

ــدیم، در     ــدیم، در جهــاد ســازندگی دی ــاع مقــدس دی ــن را مــا در دف ای
اگـر مـا در بخـشهاي گونـاگون،     . کنیم حرکت علمی داریم مشاهده می  

دی  جهادي داشته باشیم؛ یعنـی کـار را بـراي خـدا، بـا               روحیۀ و بـه  تجـ 
 -فکلّیـ  نه فقط به عنـوان اسـقاط ت        - دهیم انجامناپذیر    صورت خستگی 

  )2(».ن حرکت پیش خواهد رفتبالشک ای
   در جامعهتدین استحکام معنویت و روح ایمان و -2/4

ــت و روح ایمــان و  « ــدیندوم، اســتحکام معنوی .  در جامعــه اســتت
 جوانـان مـا، در امـور    تدین جامعه، تدیناین را همه بدانند؛     ! عزیزان من 

 نتـدی خیـال نکننـد کـه م   . کنـد   ی هم به ملت و به جامعه کمک می        یدنیا
شدن جوانان، اثرش فقط در روزهاي اعتکاف در مساجد یـا در شـبهاي    

 باشـند، از  تـدین اگر یک ملت جوانـانش م . جمعه در دعاي کمیل است    
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ی کـه  یهرزگی دور خواهند شد؛ از اعتیاد دور خواهنـد شـد؛ از چیزهـا          
کنــد، دور خواهنــد شــد؛ اســتعداد آنهــا بــه کــار  جــوان را زمینگیــر مــی

 زمینــۀ علــم، در زمینــۀکننــد؛ در  کننــد، تــالش مــی افتــد، کــار مــی مــی
ــاعی، در   ــاي اجتم ــۀفعالیته ــشرفت   زمین ــاي سیاســی، کــشور پی  فعالیته

، نقـش   تـدین  معنویت و    روحیۀ. جور است   در اقتصاد هم همین   . کند  می
  )1(».بسیار مهمی دارد

  اي  اصل قرار ندادنِ مسائل حاشیه-3/4
اي مبـتال   حاشـیه یک شرط دیگر ایـن اسـت کـه کـشور بـه مـسائل         «
 اصـلی در کـشور وجـود    مـسألۀ ببینید، در بسیاري از اوقات یـک     . نشود

 اصـلی برونـد؛ بایـد    مـسألۀ دارد که همه باید همت کنند و به سراغ ایـن         
اي  بینـیم از یـک گوشـه     کانونی کشور این باشد؛ امـا ناگهـان مـی          مسألۀ

نهـا  کنند، ذه   اي درست می     حاشیه مسألۀشود، یک     ی بلند می  ییک صدا 
مانـد کـه در یـک مـسافرت مهمـی،       این مثل این می. شود متوجه آن می 

 نقطـۀ کند، هـدفش رسـیدن بـه یـک         کاروانی، قطاري دارد حرکت می    
اي در  خاص است؛ ناگهان ذهنها را مشغول کننـد بـه یـک چیـز حاشـیه            

 حرکـت هـم از آنهـا گرفتـه     ۀبیابان، از راه باز بمانند، احیاناً امکـان ادامـ     
مـردم مـا خوشـبختانه قـدرت     . اي نباید به میـان بیایـد   حاشیهمسائل  . شود

اي   توانند مسائل فرعی و حاشیه      تحلیل دارند، هوشمندند، هوشیارند؛ می    
اي کـانون توجـه       توجه شود مسائل حاشیه   . را از مسائل اصلی جدا کنند     

  )2(».افکار عمومی قرار نگیرد
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   حفظ اتحاد و انسجام ملی-4/4
این اتحادي کـه    . حاد و انسجام ملی است    یک شرط دیگر، حفظ ات    «

ین وجـود دارد، مـردم بـه    مـسؤول امروز در میان مردم و در بـین مـردم و           
مندند، به آنهـا اعتمـاد دارنـد، بـه آنهـا کمـک                ین خودشان عالقه  مسؤول

کننـد، بـین خـود مـردم اتحـاد و وحـدت          کنند، با آنها همراهـی مـی        می
ــه  ــد و روزب ــاقی بمان یکــی از . روز تقویــت شــود وجــود دارد، بایــستی ب

هاي بزرگ دشمنان ملت ایران، ایجـاد تفرقـه و شـکاف در داخـل            نقشه
 گرایـشهاي سیاسـی،   بهانۀ مذهب، به بهانۀ قومیت، به   بهانۀبوده است؛ به    

. اتحـاد را بایـد حفـظ کـرد        . هاي گونـاگون    بندیها، به بهانه     جناح بهانۀبه  
مندنـد،    کشورشان عالقـه    کسانی که به   همۀ. ندا  خوشبختانه ملت ما آگاه   

 - افتخـار امـروز ملـت ایـران اسـت     ۀ که مایـ   -ساالري دینی   به نظام مردم  
ین کـشور هـم     مـسؤول . مندند، باید با هـم همـاهنگی داشـته باشـند            عالقه

 کـه   -اي از هـم دارنـد       همین جور؛ آنها هم بایـد سـعی کننـد اگـر گلـه             
 معـرض    ایـن گلـه را در      - هـم باشـد    ها بحقّ   گاهی ممکن است این گله    

 به اتحاد ملی اسـت؛ ایـن را همـه           ۀافکار عمومی مطرح نکنند؛ این ضرب     
 ایـن را تـذکر و     ین کشور بـه طـور جـد       مسؤولمن به   . توجه داشته باشند  

 کـه  -ین از هـم گلـه داشـته باشـند         مـسؤول ممکن اسـت    . دهم  هشدار می 
اندرکار مسائل بـودیم، دیـدیم؛         انقالب که ما دست    اولهمیشه بوده؛ از    

 قـضائیه، گـاهی   قـوة  مقننـه از  قـوة  مقننه، گاهی قوة مجریه از  قوة گاهی
. ی داشتند؛ طبیعت کار هم همین اسـت      یها   مجریه گله  قوة قضائیه از    قوة

 هـم باشـد؛ امـا ایـن را     هـا بحـقّ    ممکن است گلـه   -آید  گله به وجود می   
 افکار عمومی بیاورند، ذهن مردم و دل مردم را ناراحـت   عرصۀنباید در   

مهمتـرین مـسائل   . نند، مردم را مأیوس کنند؛ بین خودشان حـل کننـد      ک
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پـس  . دنیا با مذاکره قابل حل اسـت؛ ایـن مـسائل جزئـی اهمیتـی نـدارد        
  )1(».انسجام قوا با یکدیگر، هماهنگی قوا با یکدیگر هم مهم است

  ها و مصادیق جهاد اقتصادي  عرصه-5
   درست مصرف کردن-1/5

 در ایـن  کـه  ایـن  ایـران اسـت، و آن       ملت همۀیک جمله خطاب به     «
 اقتصاد یـک ملـت، مـصرف هـم          ةدر ادار . جهاد اقتصادي همه شریکند   

یک رکن عمده است؛ مصرف درست، مصرف خوب، مصرف دور از          
ــشه توصــیه       ــزي کــه همی ــین چی ــال؛ هم ــالف م ــذیر و ات اســراف و تب

  )2(».شود می
   ایجاد فرهنگ کار و تالش هللا-2/5

شـما حتّـی سـر یـک کـالس، یـک       . ش هللایجاد فرهنگ کار و تال    «
توانید در این جهاد اقتـصادي سـهیم باشـید؛ ایـن        معلم هم که باشید، می    

دهیـد؛ ایـن    فرهنگ را به این جوان، به این نیروي انسانی فردا تعلیم مـی         
توانید در این جهـاد   در هر بخشی که باشید، می    . شود جهاد اقتصادي    می

  )3(».سهیم باشید
   داخل تولید مصرف کاالي-3/5

 مردم کـشور اسـت، مـصرف کـاالي          همۀ دیگر که خطاب به      ۀنکت«
 آن، میـراث  ۀیکی از آفات موجود اجتماعی مـا کـه ریـش      . داخلی است 

دوران طاغوت و دوران ظلمانی گذشته است، همـین اسـت کـه افـراد،                
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یک وقت تولید داخلـی نداشـتیم؛ یـک    .  به تولیدات بیگانه باشند    ۀدلبست
جـوري   ی، تولیـد غیـر قابـل مـصرفی بـود؛ امـروز ایـن       وقت تولید داخلـ   

در . نیست؛ امروز تولیدات داخلی، تولیـدات مرغـوب و مطلـوب اسـت        
آید که بگویند فالن نـشان خـارجی    اي خوششان می   عین حال یک عده   

شـان هـست؛ ایـن یـک           خـوراکی  وسـیلۀ روي لباسشان هـست یـا روي        
کار، توجه نکـردن بـه   این . بیماري است؛ این بیماري را باید عالج کرد      

کنـیم و از نعمتهـاي        این است که ما در این مملکت داریم زنـدگی مـی           
آن وقت پـولی را کـه در        . شویم  الهی بر این کشور داریم برخوردار می      

ریـزیم تـوي جیـب یـک کـارگر            آوریـم، مـی     این کشور به دسـت مـی      
این معنایش این اسـت کـه مـا بـه         . خارجی، به زیان یک کارگر داخلی     

کـشد و جـنس تولیـد      داخل، به کارگر داخل که دارد زحمـت مـی         نیاز
این خیلـی  . رویم سراغ کارگر خارجی    کنیم، می   ی می یاعتنا  کند، بی   می

در سال جهاد اقتصادي، به نظـر مـن یکـی از قلمهـاي     . عادت بدي است 
مجاهدت اقتصادي مـردم ایـن اسـت کـه برونـد سـراغ کـاالي سـاخت                 

ین طرف قضیه هـم ایـن اسـت کـه کـاالي      البته ا. داخل؛ آن را بخواهند 
ساخت داخل بایستی قانع کننده باشـد؛ بایـستی دوامـش، اسـتحکامش،             
مرغوبیتش جوري باشد که مـشتري را قـانع کنـد؛ ایـن هـر دو در کنـار               

  )1(».هم، یک کار الزم و واجبی است
   کارآفرینی، اشتغال و توجه به زیرساختهاي اقتصادي-4/5

شاءاهللا با همت دنبال کننـد،        ین کشور ان  مسؤولالبته مسائلی که باید     «
 اشـتغال بـسیار    مسألۀ.  سال جهاد اقتصادي است    زمینۀمسائل متعددي در    
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 پرداختن به زیرسـاختهاي  مسألۀمهم است؛ کارآفرینی بسیار مهم است؛      
اقتـــصادي در سراســـر کـــشور، کـــه خـــب، افـــراد صـــاحب فکـــري، 

 مـشخص کردنـد، دنبـال       اند اینها را بررسی کردند،      نظري نشسته   صاحب
 کـشاورزي،   مـسألۀ  صنعت،   مسألۀهمچنین  . کردن اینها بسیار مهم است    

 همـۀ . ها هست، مـسائل مهمـی اسـت         مسائل گوناگونی که در این زمینه     
اینهــا کارهــاي اساســی اســت و پــرداختن بــه هــر کــدام از اینهــا جهــاد  

  )1(».اهللا است سبیل فی
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  :اشاره

ت بـسیار  هـاي مختلـف، سـنّ      در عرصـه   کلّـی تعیین سیاسـتهاي    
 شــود فوایــد و انجــاماي اســت کــه در هــر کــشور و نظــامی  حــسنه

ــی  ــد   برکــات ب ــد گردی ــصیبِ آن نظــام خواه ــدوین . شــماري ن ت
ــیسیاســتهاي  انــداز   ســند راه و چــشمۀاي بمنزلــ  در هــر عرصــهکلّ

فعالیتها در آن عرصه خواهد بود که ساختار عملکردي را مشخص   
هـا بـا     عملکردهـا و خـط مـشی     ۀنموده و با سنجش لحظه بـه لحظـ        

  قـصد نهـایی را   ، سـستی و انحـراف در دسـتیابی بـه م         کلّـی اهداف
  .نماید نمایان می

ــنّ   ــن س ــه ای ــل ب ــده و   عم ــتهاي ارزن ــه سیاس ت حــسنه از جمل
ثمربخشی است که سالهاست در جمهوري اسـالمی ایـران وجـود            

 ۀانداز بیست سـال   بدین صورت که در گام نخست سند چشم      ،دارد
 هجري شمسی تهیـه گردیـد   1404جمهوري اسالمی ایران در افق  

 انقـالب بـه سـران    معظّـم  توسط رهبر 1382 و در سیزدهم آبان ماه  
  :متن کامل این سند از این قرار است. گانه ابالغ شد قواي سه
با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عـزم ملـی و        «

 جمعــی و در مــسیر تحقــق ۀریــزي شــده و مدبرانــ کوشــش برنامــه
یـران  انـداز بیـست سـاله، ا      آرمانها و اصول قانون اساسی، در چـشم       

 اقتــصادي، علمــی و اولکــشوري اســت توســعه یافتــه بــا جایگــاه  
بخـش در    اسالمی و انقالبی، الهام  هویتفناوري در سطح منطقه با      

  .الملل جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین
انداز چنـین ویژگیهـایی خواهـد      ایرانی در افق این چشم جامعۀ
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  :داشت
ــ  ا مقتــضیات فرهنگــی، جغرافیــایی و توســعه یافتــه، متناســب ب

تاریخی خود، متکی بر اصول اخالقی و ارزشهاي اسالمی، ملـی و    
ــر مــردم  ــد ب ــا تأکی ــی، ب ســاالري دینــی، عــدالت اجتمــاعی،   انقالب

منـدي از   آزادیهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انـسانها و بهـره        
  .امنیت اجتماعی و قضایی

لیـد علـم و فنـاوري،    برخـوردار از دانـش پیـشرفته، توانـا در تو    
  . اجتماعی در تولید ملیۀمتکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمای

امن، مستقل و مقتدر بـا سـامان دفـاعی مبتنـی بـر بازدارنـدگی            
  .جانبه و پیوستگی مردم و حکومت همه

برخوردار از سالمت، رفاه، امنیـت غـذایی،  تـأمین اجتمـاعی،       
هاد مـستحکم خـانواده، بـه       ن. فرصتهاي برابر، توزیع مناسب درآمد    

  .مند از محیط زیست مطلوب دور از فقر، تبعیض و بهره
منـد، برخـوردار    پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت    یتمسؤولفعال،  

 تعـاون و سـازگاري اجتمـاعی،      روحیـۀ از وجدان کاري، انضباط،     
متعهد به انقـالب و نظـام اسـالمی و شـکوفایی ایـران و مفتخـر بـه                

  .ایرانی بودن
 اقتصادي، علمی و فناوري در سطح      اولافته به جایگاه    دست ی 

شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و ( آسیاي جنوب غربی   منطقۀ
افـزاري و تولیـد علـم،         با تأکید بر جنـبش نـرم      ) کشورهاي همسایه 

رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی سطح درآمـد سـرانه           
  .و رسیدن به اشتغال کامل

، فعـال و مـؤثر در جهـان اسـالم بـا تحکـیم الگـوي         بخش  الهام
 اخالقـی، نواندیـشی و      جامعـۀ  کارآمد،   ۀساالري دینی، توسع    مردم

پویــایی فکــري و اجتمــاعی، تأثیرگــذار بــر همگرایــی اســالمی و  
  ).ره(هاي امام خمینی  اي بر اساس تعالیم اسالمی و اندیشه منطقه

، عـزّت صـول  داراي تعامل سازنده و مؤثر بـا جهـان براسـاس ا        
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  .حکمت و مصلحت
ــصویب برنامــه : مالحظــه ــدوین و ت ــه، ت هــاي توســعه و  در تهی

هاي سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخـصهاي        بودجه
گذاري، درآمد سـرانه، تولیـد       ی کالن آنها از قبیل نرخ سرمایه      کم

 درآمـد میـان   ۀناخالص ملی، نـرخ اشـتغال و تـورم، کـاهش فاصـل           
 و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پـژوهش و   دهکهاي باال 

تواناییهاي دفـاعی و امنیتـی، بایـد متناسـب بـا سیاسـتهاي توسـعه و          
انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و       اهداف و الزامات چشم   

  ».هدفها به صورت کامل مراعات شود
 نظـام در  کلّـی پس از تهیه و ابالغ این سند بتدریج سیاسـتهاي        

  .هاي مختلف نیز تهیه و ابالغ گردیدند صهعر
ــیسیاســتهاي  ــی امنیــت اقتــصادي، سیاســتهاي کلّ ــرژي، کلّ  ان

 قانون اساسـی،  44 اصل کلّی منابع آب، سیاستهاي   کلّیسیاستهاي  
ــیسیاســتهاي  ــی نظــام اداري، سیاســتهاي کلّ  اصــالح الگــوي کلّ

تـرویج و تحکـیم فرهنـگ    « نظام در امور  کلّیي  سیاستهامصرف،  
 نظام در کلّی، سیاستهاي »ار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران      ایث

، »)افتـا (امنیت فـضاي تولیـد و تبـادل اطالعـات و ارتباطـات         «امور  
 کلّـی ، سیاسـتهاي  »پدافنـد غیرعامـل  « نظام در امور   کلّیسیاستهاي  

 نظـام در    کلّـی ، سیاسـتهاي    »گـذاري   تشویق سـرمایه  «نظام در امور    
ملـه مـواردي هـستند کـه تـاکنون تعیـین و       از ج... و» مـسکن «امور  

  .اند ابالغ شده
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 امنیت اقتصادي، انـرژي، منـابع آب، معـدن،    کلّیسیاستهاي   -1
  منابع طبیعی، حمل و نقل

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
ــان خواســته     ــران ترجم ــوري اســالمی ای ــانون اساســی جمه ــا و  ق ه

و  جهــت و مـسیر حرکـت مــردم   ةدهنـد  آرمانهـاي ملـت ایــران و نـشان   
  . نظام استکلّی براي تدوین قوانین و سیاستهاي کلّیچارچوب 

یکی از ویژگیهاي ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطـاف و انطبـاق بـا            
 اسـتفادة ت است و براي خروج از معضالت و تنگناها و  تحوالشرایط و   

حلهاي عملی ارائه نموده      نظران راه  بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحب      
  .است

ــی جدیــد از تعیــین سیاســتهاي مرحلــۀر اینــک د  نظــام و در پــی کلّ
دریافت مشورتهاي مجمع تشخیص مصلح نظام مطـابق بنـد یکـم اصـل               

ــانون اساســی  110 ــ ق ــه از سیاســتهاي  اول ــیین مجموع ــدت کلّ  و بلندم
ویــت اولجمهــوري اســالمی در موضــوعاتی کــه در نظــر آن مجمــع از 

 - منـابع آب - انـرژي  -امنیـت اقتـصادي   (بیشتري برخوردار بـوده اسـت       
تعیــین و بــه قــواي )  بخــش حمــل و نقــل- منــابع طبیعــی-بخـش معــدن 

  .گردد  کشور ابالغ میۀگان سه
دانـم از زحمـات    در پایان ضمن یادآوري دو نکته بر خـود الزم مـی   

رئیس و اعضاي محتـرم مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام و دبیرخانـه و               
 ۀمجموعـ مـدن چنـین   نظر که در فـراهم آ    ن و افراد صاحب   مسؤوال کلّیۀ

  .اند سپاسگزاري کنم نقش داشته
 قـانون اساسـی نظـارت بـر حـسن      110نب با توجه به اصل   جا  این -1

 مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام         ةاجراي سیاسـتهاي ابالغـی را برعهـد       
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ب، گــزارش ام و آن مجمــع موظــف اســت بــا ســاز و کــار مــصو  نهــاده
  .نب ارائه کندجا ایننظارت خود را به 

 ابالغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ اسـت و    سیاستهاي -2
  . پذیرفته نیستکلّیتخطی از این قانون در اجراي سیاستهاي 

  .مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم
  اي سیدعلی خامنه

   امنیت اقتصاديکلّی سیاستهاي -1
گذاري و کـارآفرینی    حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه     -1/1

  .ز راههاي قانونی و مشروعا
گـذاري، ایجـاد رفـاه عمـومی و رونـق             هدف از امنیت سرمایه    -2/1

سازي بـراي عـدالت اقتـصادي و از بـین بـردن فقـر در              اقتصادي و زمینه  
وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیـات و دیگـر امـوري             . کشور است 

  . الزامی دولت و مجلس استۀکند، وظیف که به آن هدف کمک می
 قوانین و سیاستهاي اجرایی و مقررات باید داراي سـازگاري و   -3/1

  .ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند
ــسائل    -4/1 ــورد جــرایم و م ــضاوت در م  نظــارت و رســیدگی و ق

  .اقتصادي باید دقیق و روشن و تخصصی باشد
دسترسـی بـه اطالعـات، مـشارکت        ( شرایط فعالیت اقتـصادي      -5/1
ــ ــازات   اشــخاص در فعالیتۀآزادان ــصادي و برخــورداري از امتی هــاي اقت
براي بخشهاي دولتـی، تعـاونی و خـصوصی، در شـرایط عـادي        ) قانونی

  .باید یکسان و عادالنه باشد
   انرژيکلّی سیاستهاي -2

   نفت و گازکلّی سیاستهاي -الف
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 اتخاذ تدابیر و راهکارهاي مناسب براي گسترش اکتـشاف نفـت          -1
  .رو گاز و شناخت کامل منابع کشو

 نفت متناسب با ذخایر موجـود   شدة   افزایش ظرفیت تولید صیانت    -2
 .و برخورداري کشور از افزایش قدرت اقتصادي و امنیتی و سیاسی

 افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسـب بـا حجـم ذخـایر کـشور بـه               -3
هـاي    منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی بـا فـرآورده          

 .نفتی
ي و تربیـت نیـروي انـسانی و    توسـعۀ ادي و  گسترش تحقیقات بنی -4

 -تالش براي ایجـاد مرکـز جـذب و صـدور دانـش و خـدمات فنـی          
هـاي   وري در زمینـه االملـل و ارتقـاء فنـ      مهندسی انرژي در سطح بین    

 .منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 تالش الزم و ایجاد سازماندهی قانونمند براي جذب منـابع مـالی           -5

در امر نفت و گاز در بخـشهاي مجـاز      ) ی و خارجی  داخل(مورد نیاز   
 .قانونی

ي و جغرافیایی کشور براي خریـد       منطقۀبرداري از موقعیت       بهره -6
و فروش و فرآوري و پاالیش و معارضه و انتقال نفت و گـاز منطقـه     

 .به بازارهاي داخلی و جهانی
 .ت انرژيسازي مصرف و کاهش شد  بهینه-7
هـاي نفـت و گـاز و پتروشـیمی بـه       ورده جایگزینی صادرات فرآ   -8

 .جاي صدور نفت خام و گاز طبیعی
   سایر منابع انرژيکلّی سیاستهاي -ب
 ایجاد تنـوع در منـابع انـرژي کـشور و اسـتفاده از آن بـا رعایـت          -1

مسائل زیست محیطی و تالش براي افزایش سهم انرژیهاي تجدیدپـذیر         
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  .ویت انرژیهاي آبیاولبا 
ــسب -2 ــراي کـ ــالش بـ ــاوري  تـ ــستهفنـ ــش هـ ــاد   و دانـ اي و ایجـ

 به منظور تأمین سـهمی از انـرژي کـشور و تربیـت       اي  هستهنیروگاههاي  
  .نیروهاي متخصص

ــور انرژیهــاي   -3  گــسترش فعالیتهــاي پژوهــشی و تحقیقــاتی در ام
 و مـشارکت و همکـاري علمـی و تخصـصی در ایـن      اي  هـسته گداخت  

  .زمینه
نرژیهـاي نـو و ایجـاد        و دانـش فنـی ا      فنـاوري  تالش براي کسب     -4

نیروگاهها از قبیل بادي و خورشیدي و پیلهاي سوختی و زمین گرمـایی      
  .در کشور
  بآ منابع کلّی سیاستهاي -ج
 آب بـر اسـاس اصـول    ۀ چرخـ  ایجاد نظام جامعه مدیریت در کلّ -1
  .هاي آبریز کشور  پایدار و آمایش سرزمین در حوضهۀتوسع
 اقتـصادي و امنیتـی و سیاسـی        وري و توجه بـه ارزش        ارتقاء بهره  -2

  .آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن
 افــزایش میــزان استحــصال آب و بــه حــداقل رســاندن ضــایعات  -3

  .طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن
 جامع به منظور رعایت تناسب در اجراي طرحهـاي    ۀ تدوین برنام  -4

ــزداري و آبخــوان  ــز و   کهداري و شــب ســد و آبخی ــاري و تجهی هــاي آبی
تسطیع اراضی، و حفظ کیفیت آب و مقابله بـا خشکـسالی و پیـشگیري        
از سیالب و بازچرخانی و استفاده از آبهاي غیرمتعارف و ارتقـاء دانـش      

  .برداري و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره
ویـت اسـتفاده از     اولشـود و       مهار آبهایی که از کشور خارج مـی        -5
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  .نابع آبهاي مشتركم
   بخش معدنکلّی سیاستهاي -د
رسانی جامعه و هماهنگ در علوم و فنـون          سیاستگذاري و اطالع   -1
  .زمین
هاي نـوین و ارتقـاء      فناوری تقویت خالقیت و ابتکار و دستیابی به         -2

سـطح آمـوزش و تربیـت نیـروي انـسانی و تعمیـق پـژوهش و گـسترش         
ــصادي، مهندســ  زمــین ــراي شناســی بنیــادي، اقت ــایی ب ی، محیطــی و دری
  .برداري مناسب از ذخایر معدنی کشور بهره

 ارتقـاء ســهم معـدن و صــنایع معـدنی در تولیــد ناخـالص ملــی و     -3
ویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلـی کـشور و صـادرات      اول

شناسی ایـران     زمین ةمواد معدنی فرآوري شده و استفاده از موقعیت ویژ        
جهت جذب  ) علمی، فنی، اقتصادي  (المللی    ریهاي بین و گسترش همکا  

 اکتـشافات  زمینـۀ و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در       
معدنی و ایجاد واحدهاي فرآوري و تبدیل مواد معدنی به مـواد واسـطه             

  .و مصرفی
هـاي   ویتهاي مناطق داراي ظرفیت معدنی و ایجاد زمینـه     اول تعیین   -4

نایع معـدنی و فلـزي در بخـش آلیاژهـا و فلـزات           مناسب براي رشـد صـ     
  .گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته

   منابع طبیعیکلّی سیاستهاي -هـ
 ۀ ایجاد عزم ملی بر احیاي منـابع طبیعـی تجدیـد شـونده و توسـع                -1

وري مناسـب و سـرعت    پوشش گیـاهی بـراي حفاظـت و افـزایش بهـره      
 و ارتقاء بخشیدن به فرهنـگ عمـومی و   بخشیدن به روند تولید این منابع 

  .جلب مشارکت مردم در این زمینه
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 - شناسایی و حفاظت منابع آب و خاك و ذخایر ژنتیکی گیاهی           -2
بـرداري بهینـه بـر اسـاس      جانوري و باال بردن غناي حیاتی خاکها و بهره       

  .گذاري در آن استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه
اري از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایـداري  برد   اصالح نظام بهره   -3

  . آنۀاین منابع و تالش براي حفظ و توسع
هــاي زیــست محیطــی و فناوری گــسترش تحقیقــات کــاربردي و -4

هاي گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطـی         ژنتیکی و اصالح گونه   
ایـــران و ایجـــاد پایگاههـــاي اطالعـــاتی و تقویـــت آمـــوزش و نظـــام  

  .رسانی اطالع
   بخش حمل و نقلکلّی سیاستهاي -و
ــک از      -1 ــر ی ــل و تنظــیم ســهم ه ــل و نق  ایجــاد نظــام جــامع حم

ویـت دادن بـه حمـل و نقـل ریلـی و بـا توجـه بـه          اولزیربخشهاي آن بـا     
  :جهات زیر

  . مالحظات اقتصادي و دفاعی و امنیتی-
-ت مصرف انرژي کاهش شد.  
  . کاهش آلودگی زیست محیطی-
  . افزایش ایمنی-
 برقراري تعـادل و تناسـب بـین زیرسـاختها و ناوگـان و تجهیـزات             -

  .ناوبري و تقاضا
وري تا رسیدن به سـطح عـالی از طریـق پیـشرفت و            افزایش بهره  -2

  .بهبود روشهاي حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطالعات
  : حمل و نقل با توجه به نکات زیرۀ توسعه و اصالح شبک-3
  . محورهاۀه توسعیی ب  نگرش شبکه-
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  . آمایش سرزمین-
  . امنیتی- مالحظات دفاعی-
  . سودآوري ملی-
  . موقعیت ترانزیتی کشور-
  . تقاضا-
هاي داخلی و خارجی و جلـب         جذب سرمایه  زمینۀ فراهم کردن    -4

  . فعالیتهاي این بخشهمۀمشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در 
  )1.(المللی قل بین دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و ن-5

   قانون اساسی44 اصل کلّی سیاستهاي -2
  الرحیم الرحمن اهللا بسم

 قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران           44 اصـل    کلّـی سیاستهاي  
الزم اسـت نکـاتی را در ایـن         . گـردد    ابـالغ مـی    110 اصـل    1مطابق بند   

  زمینه یادآور شوم؛
ــد و   -1 ــصویب قــوانین جدی ــن سیاســتها مــستلزم ت بعــضاً  اجــراي ای

تغییراتی در قوانین موجود است؛ الزم است دولت و مجلس محتـرم در             
  .این زمینه با یکدیگر همکاري نمایند

 نظارت مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام بـر حـسن اجـراي ایـن                -2
 و ارائـه   مـسؤول سیاستها با اتخـاذ تـدابیر الزم و همکـاري دسـتگاههاي             

  .د است مورد تأکیمعینگزارشهاي نظارتی هر سال در وقت 
 توسعه بخـشهاي غیـر دولتـی از طریـق         کلّیسیاستهاي  « در مورد    -3

ــی  ــت گزارشــها و  » واگــذاري فعالیتهــا و بنگاههــاي دولت ــس از دریاف پ

                                                        
  .20/12/1379گانه و ابالغ سیاستهاي کلّی نظام، به تاریخ  به سران قواي سه نامه - 1
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 ۀرابطــ : مــستندات و نظریــات مــشورتی تفــصیلی مجمــع راجــع بــه      
، نقـش عوامــل  44سـازي بـا هـر یــک از عوامـل ذیـل اصـل        خـصوصی 

هاي دولتی، آثار انتقال هـر یـک      مختلف در ناکارآمدي بعضی از بنگاه     
 و بنگاههاي مربوط به بخشهاي غیـر دولتـی،     44از فعالیتهاي صدر اصل     

ــال      ــاي اعم ــی و ضــمانتها و راهه ــر دولت ــادگی بخــشهاي غی ــزان آم می
  اهللا شاء ان. حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد

  اي سیدعلی خامنه
2/3/1384  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
   قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران44صل  اکلّیسیاستهاي 

  : و به منظور43 قانون اساسی و مفاد اصل 44با توجه به ذیل اصل 
  . شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی-
منظـور تـأمین عـدالت         گسترش مالکیت در سطح عمـوم مـردم بـه          -

  .اجتماعی
 و مــاديوري منــابع  یی بنگاههــاي اقتــصادي، و بهــرها ارتقــاء کــار-
  .نی و فناوريانسا

  .پذیري در اقتصاد ملی  افزایش رقابت-
  . افزایش سهم بخشهاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی-
ــاي     - ــصدي فعالیته ــت در ت ــدیریتی دول ــالی و م ــار م ــتن از ب  کاس

  .اقتصادي
  . افزایش سطح عمومی اشتغال-
گـذاري و بهبـود درآمـد       انداز و سـرمایه      تشویق اقشار مردم به پس     -

  .خانوارها
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  :گردد مقرر می
 توسـعه بخـشهاي غیردولتـی و جلـوگیري از           کلّـی  سیاستهاي   -الف

  :بزرگ شدن بخش دولتی
 دولت حق فعالیت اقتصادي جدید خـارج از مـوارد صـدر اصـل       -1

شـامل تـداوم فعالیتهـاي     ( را ندارد و موظف اسـت هرگونـه فعالیـت            44
 نباشـد،  44را که مشمول عناوین صدر اصـل  ) برداري از آن    قبلی و بهره  

کـاهش  % 20سـالیانه حـداقل   (حداکثر تا پایان برنامه پـنج سـاله چهـارم         
به بخشهاي تعاونی و خـصوصی و عمـومی غیردولتـی واگـذار             ) فعالیت

  .کند
یت نظـام در حـسن اداره کـشور، تـداوم و شـروع            مـسؤول با توجه به    

 توسـط دولـت، بنـا بـه         44فعالیت ضروري خارج از عناوین صدر اصل        
أت وزیران و تصویب مجلـس شـوراي اسـالمی بـراي مـدت          پیشنهاد هی 

  . مجاز استمعین
ــد محــصوالت نظــامی، انتظــامی و اطالعــاتی نیروهــاي    اداره و تولی

  .مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست
هـاي مـذکور در     گـذاري، مالکیـت و مـدیریت در زمینـه            سرمایه -2

ح ذیـل توسـط بنگاههـا و نهادهـاي       قانون اساسی بـه شـر      44صدر اصل   
  :عمومی غیردولتی و بخشهاي تعاونی و خصوصی مجاز است

از جملـه صـنایع بـزرگ پـایین     ( صنایع بـزرگ، صـنایع مـادر        -2-1
  ).به استثناي نفت و گاز(و معادن بزرگ ) دستی نفت و گاز

 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاسـتهاي تجـاري و       -2-2
  .ارزي کشور

انکــداري توســط بنگاههــا و نهادهــاي عمــومی غیردولتــی و   ب-2-3
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شرکتهاي تعاونی سهامی عام و شرکتهاي سهامی عام مشروط بـه تعیـین          
  .سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون

  . بیمه-2-4
 تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق بـراي مـصارف داخلـی        -2-5

  .و صادرات
ــه اســتثناي شــبکهه امــور پــست و مخــابکلّیــ -2-6 هــاي مــادر  رات ب

ــور واگــذاري فرکــانس و شــبکه   ــه و   مخــابراتی، ام هــاي اصــلی تجزی
  .مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

  .آهن  راه و راه-2-7
حمـل و نقـل     (و کـشتیرانی    ) حمل و نقـل هـوایی     ( هواپیمایی   -2-8

  ).دریایی
، 44ر اصـل  سهم بهینه بخشهاي دولتی و غیردولتی در فعالیتهاي صد       

با توجه به حفاظ حاکمیت دولت و استقالل کشور و عـدالت اجتمـاعی    
  .شود و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعیین می

  : بخش تعاونیکلّی سیاستهاي -ب
تـا آخـر   % 25 افزایش سهم بخـش تعـاونی در اقتـصاد کـشور بـه           -1

  .برنامه پنج ساله پنجم
ا بــراي بیکــاران در جهــت  اقـدام مــؤثر دولــت در ایجــاد تعاونیهـ  -2

  .اشتغال مولد
 حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشـهایی از           -3

ه کلّیـ جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیالت اعتباري حمـایتی بـه وسـیله           
مؤسسات مـالی کـشور و پرهیـز از هرگونـه دریافـت اضـافی دولـت از                 

  .تعاونیها نسبت به بخش خصوصی
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ــع محــدودیت -4 ــامی عرصــه   رف ــا در تم ــاي   از حــضور تعاونیه ه
  .اقتصادي از جمله بانکداري و بیمه

 تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سـهم            -5
  .بخش تعاونی در اقتصاد کشور

رسـانی    حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطـالع        -6
  .جامع و عادالنه به این بخش

ش حــاکمیتی دولــت در قالــب امــور سیاســتگذاري و قــ اعمــال ن-7
نظارت بر اجراي قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایـی و            

  .مدیریتی تعاونیها
اي و ســایر حمایتهــاي الزم بــه   توســعه آموزشــهاي فنــی و حرفــه-8

  .منظور افزایش کارآمدي و توانمندسازي تعاونیها
ایش سـرمایه و توزیـع سـهام در    هاي افـز   انعطاف و تنوع در شیوه  -9

بخش تعاونی و اتخـاذ تـدابیر الزم بـه نحـوي کـه عـالوه بـر تعاونیهـاي                  
متعارف امکان تأسیس تعاونیهاي جدید در قالـب شـرکت سـهامی عـام         

ی کـه حـدود     معینبا محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف          
  .کند، فراهم شود آن را قانون تعیین می

  .از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء حمایت دولت -10
 تأسیس تعاونیهاي فراگیر ملی بـراي تحـت پوشـش قـرار دادن              -11

  . جامعه به منظور فقرزداییاولسه دهک 
 توسعه بخـشهاي غیردولتـی از طریـق واگـذاري        کلّی سیاستهاي   -ج

  :فعالیتها و بنگاههاي دولتی
  .)واهد شد این بند متعاقباً تعیین و ابالغ خکلّیسیاستهاي (
  : واگذاريکلّی سیاستهاي -د
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  : الزامات واگذاري-1
 توانمندســـازي بخـــشهاي خـــصوصی و تعـــاونی بـــر ایفـــاي  -1-1

  .فعالیتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ
ربــط بعــد از واگــذاري بــراي   نظــارت و پــشتیبانی مراجــع ذي-1-2

  .تحقق اهداف واگذاري
ــر -1-3 ــر   اســتفاده از روشــهاي معتب ــد ب ــا تأکی و ســالم واگــذاري ب

بـــورس، تقویـــت تـــشکیالت واگـــذاري، برقـــراري جریـــان شـــفاف  
گیـري از عرصـه    رسانی، ایجاد فرصـتهاي برابـر بـراي همـه، بهـره          اطالع

تدریجی سهام شرکتهاي بزرگ در بورس به منظور دسـتیابی بـه قیمـت          
  .پایه سهام

نـدگان  گیر اندرکاران واگذاري و تـصمیم  نفع نبودن دست   ذي -1-4
  .به قیمت پایه سهام

  . بخش تعاونی در واگذاریهاکلّی رعایت سیاستهاي -1-5
  : مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري-2

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتی به حساب خاصـی           
هـاي   هـا و بودجـه    کـشور واریـز و در قالـب برنامـه          داري کـلّ    نزد خزانه 

شود ب به ترتیب زیر مصرف میمصو:  
هـاي مستـضعف و محـروم و         ایجاد خوداتکایی براي خـانواده     -2-1

  .تقویت تأمین اجتماعی
ــصاص -2-2 ــه  % 30 اختـ ــذاري بـ ــل از واگـ ــدهاي حاصـ از درآمـ

  .تعاونیهاي فراگیر ملی به منظور فقرزدایی
ویـت منـاطق کمتـر توســعه    اول ایجـاد زیربناهـاي اقتـصادي بــا    -2-3
  .یافته
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بـراي تقویـت تعاونیهـا و       ) اره شده وجوه اد ( اعطاي تسهیالت    -2-4
ــه  ــا     نوســازي و بهین ــی ب ــصادي غیردولت ــاي اقت ــت اولســازي بنگاهه وی

گـذاري بخـشهاي غیردولتـی     بنگاههاي واگذار شده و نیز بـراي سـرمایه    
  .در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته

 مشارکت شرکتهاي دولتـی بـا بخـشهاي غیردولتـی تـا سـقف          -2-5
  .ادي مناطق کمتر توسعه یافتهبه منظور توسعه اقتص% 49

 تکمیل طرحهاي نیمه تمـام شـرکتهاي دولتـی بـا رعایـت بنـد          -2-6
  .الف این سیاستها

  : اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصارکلّی سیاستهاي -ه
 تداوم اعمـال حاکمیـت عمـومی دولـت پـس از ورود بخـشهاي            -1

ارت غیردولتی از طریق سیاستگذاري و اجراي قـوانین و مقـررات و نظـ       
  .بویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهاي غیردولتی

  . جلوگیري از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی-2
 جلـــوگیري از ایجـــاد انحـــصار، توســـط بنگاههـــاي اقتـــصادي -3

  )1.(غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات
   اصالح الگوي مصرفکلّی سیاستهاي -3

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
   اصالح الگوي مصرفکلّیسیاستهاي 

 اصالح فرهنـگ مـصرف فـردي، اجتمـاعی و سـازمانی، تـرویج           -1
گرایـی و   تجملجویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر،  فرهنگ صرفه 

مصرف کاالي خارجی بـا اسـتفاده از ظرفیتهـاي فرهنگـی، آموزشـی و         

                                                        
  .2/3/1384 قانون اساسی، به تاریخ 44 ابالغ سیاستهاي کلّی اصل - 1
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  .ها بویژه رسانه ملی هنري و رسانه
  . آموزش همگانی الگوي مصرف مطلوب-2
وري بـا ارائـه و تـشویق الگوهـاي       توسعه و ترویج فرهنـگ بهـره      -3

ــدي،       ــصهاي کارآمـ ــر شاخـ ــد بـ ــا تأکیـ ــه و بـ ــن زمینـ ــق در ایـ موفـ
  .مندي پذیري، انضباط و رضایت یتمسؤول
هـاي   ه پایـه کلّیسازي مصرف در      آموزش اصول و روشهاي بهینه     -4

  .خصصی دانشگاهیآموزش عمومی و آموزشهاي ت
ــومی در     -5 ــاي عم ــی و نهاده ــرکتهاي دولت ــت، ش ــشگامی دول  پی

  .رعایت الگوي مصرف
گرایی و ابـراز حـساسیت عملـی         مقابله با ترویج فرهنگ مصرف     -6

  .گرایی تجملنسبت به محصوالت و مظاهر فرهنگ مروج اسراف و 
اي متعـادل از     جویی در مصرف انرژي بـا اعمـال مجموعـه            صرفه -7
ت شـاخص شـد  «ات قیمتی و غیرقیمتی بـه منظـور کـاهش مـستمر      اقدام

کشور به حـداقل دو سـوم میـزان کنـونی تـا پایـان برنامـه پـنجم           » انرژي
توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسـعه بـا         

  :تأکید بر سیاستهاي زیر
ف وري در تولیــد، انتقــال و مــصر ویــت دادن بــه افــزایش بهــرهاول -

  .انرژي در ایجاد ظرفیتهاي جدید تولید انرژي
 مطالعات جامع و یکپارچه سـامانه انـرژي کـشور بـه منظـور               انجام -
  .سازي عرضه و مصرف انرژي بهینه
وري انـرژي و اعمـال سیاسـتهاي تـشویقی          تدوین برنامه ملی بهـره     -

ــراي اجــراي    ــانکی ب ــسهیالت ب ــت مــالی و فــراهم کــردن ت ــر حمای نظی
گیـري نهادهـاي    سازي مصرف و عرضـه انـرژي و شـکل          طرحهاي بهینه 
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  .مردمی و خصوصی براي ارتقاء کارایی انرژي
  . پایش شاخصهاي کالن انرژي با ساز و کار مناسب-
 بازنگري و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضـه و مـصرف        -

ــد و    ــراي تولی ــی ب ــاري مل ــدوین و اعمــال اســتانداردهاي اجب ــرژي، ت ان
بـر و تقویـت نظـام نظـارت بـر         سایل و تجهیـزات انـرژي     ه و کلّیواردات  

حسن اجراي آنها و الزام تولید کنندگان به اصالح فرآینـدهاي تولیـدي    
  .بر انرژي
آهـن    اصالح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بـر راه    -
شهري به منظور فراهم کردن امکان استفاده سـهل و   شهري و برون  درون

  .مل و نقل عمومیارزان از وسایل ح
سازي منابع تولید برق و افـزایش    افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوع -

  .سهم انرژیهاي تجدیدپذیر و نوین
ــده، کوچــک  - ــرق از نیروگاههــاي تولیــد پراکن ــد ب  گــسترش تولی

  .مقیاس و پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت
اکثرســازي  بهبـود روشــهاي انتقــال حاملهـاي انــرژي از جملــه حد  -

  .آهن هاي نفتی از طریق خط لوله و راه انتقال فرآورده
ــه آب در تمــام    ارتقــاء بهــره-8 ــه شــدن مــصرف بهین وري و نهادین

  :بخشها بویژه بخش کشاورزي در چارچوب سیاستهاي زیر
ــصرف آب در    - ــی الگــوي م ــدوین و اجــراي ســند مل  طراحــی، ت

  .سازي آن بخشهاي مختلف و بهنگام
ســازي  ي تــشویقی و حمــایتی از طرحهــاي بهینــهاسیاســته اعمــال -

  .استحصال، نگهداري و مصرف آب
 تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط الزم براي کاهش ضـایعات             -
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  .آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیري از آلودگی آبها
هاي آبیاري کارآمدتر، ایجـاد    اصالح الگوي کشت و اعمال شیوه    -
سـازي تخـصیص و     و توزیـع آب شـرب و بهینـه       مینتـأ هاي بهینه     سامانه

ــر اســاس ارزش راهبــردي و اقتــصادي   مــصرف آب در بخــش تولیــد ب
  .بیشتر
  .ریزي براي استفاده مجدد و باز چرخانی آب  برنامه-
هاي عملیاتی مناسب براي ایجاد تعادل بـین          تدوین و اجراي برنامه    -

 تـراز منفـی و   هاي زیرزمینـی داراي  منابع و مصارف آب بویژه در سفره      
  .اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی

ــود   -9 ــان کــشور از طریــق ارتقــاء و بهب  اصــالح الگــوي مــصرف ن
مـصرف  «و  » تولید و تبدیل گنـدم بـه نـان        «شرایط و کیفیت فرآیندهاي     

  :در چارچوب سیاستهاي زیر» نان
ه متـولی   تمرکز در سیاستگذاري، هدایت و نظارت و تعیین دستگا    -

  .تنظیم بازار نان
 اعمال سیاستهاي حمایتی و تشویقی براي ارتقـاء سـطح بهداشـتی              -

دیـده در   مراکز تولید نـان و اسـتفاده از نیـروي انـسانی مـاهر و آمـوزش           
  .فرایند تولید نان

  . استراتژیک گندمة حفظ ذخیر-
 تنظیم مبادالت تجـاري بـازار گنـدم و آرد بـا هـدف تنظـیم بـازار         -

  .داخلی
 اصالح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولیـد انـواع نانهـاي           -

با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریـق تـدوین               
و اعمـال اســتانداردها و روشــهاي تجربــه شــده و اصــول صــحیح تولیــد  
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  .گندم، آرد و خمیر و پخت نان
  :وري در چارچوب سیاستهاي زیر  ارتقاء بهره-10

 رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکاي هرچـه بیـشتر بـه         تحول -
  .منافع حاصل از کسب و کار جامعه

وري با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منـافع حاصـل از            افزایش بهره  -
  :وري از طریق بهره

هـاي انـسانی،       حداکثرسازي ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه        -
  .اقتصاد دانش پایه با تأکید بر مادياجتماعی و 

 اســتقرار ســاز وکارهــاي انگیزشــی در نظــام پرداختهــا در بخــش   -
  .عمومی و بنگاهی

ریــزي عملیـاتی و بهبـود فرآینــد تخـصیص منــابع      اسـتقرار بودجـه  -
  .کشور بر اساس منافع اقتصادي و اجتماعی

گـرا    اصالح ساختارهاي ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجـه   -
  .سی عملکرد در دستگاههاي دولتیو اجراي حسابر

  . اصالح قوانین و مقررات، روشها، ابزارها و فرآیندهاي اجرایی-
  )1.(هاي حمایتی ه برنامهکلّیویت توانمندسازي نیروي کار در اول -

  »شهرسازي« نظام در امور کلّی سیاستهاي -4
یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمـایش سـرزمینی و         مکان -1

استعدادهاي اقتصادي و با رعایت معیارهاي زیـست محیطـی و   بر اساس   
مراقبــت از منــابع آب و خــاك کــشاورزي، و ایمنــی در مقابــل ســوانح 

  .طبیعی و امکان استفاده از زیرساختها و شبکه شهري

                                                        
  .15/4/1389 تعیین و ابالغ سیاستهاي کلّی اصالح الگوي مصرف، به تاریخ - 1
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 تعیین ابعاد کالبدي شهرها در گسترش افقی و عمودي بـا تأکیـد        -2
ات فرهنگـی، اجتمـاعی،    اسالمی و با رعایـت مالحظـ      - ایرانی هویتبر  

اقتــصادي، امنیتــی، حقــوق همــسایگی و امکانــات زیربنــایی و الزامــات 
  .زیست محیطی و اقلیمی

سـازي مقـررات و ایجـاد همـاهنگی در نظـام مـدیریت         هماهنگ -3
  .تهیه، تصویب و اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستایی

ریت شـهري و     تأمین منابع پایـدار بـراي توسـعه و عمـران و مـدی              -4
اي و در چـارچوب طرحهـاي       هزینـه  -روستایی با تأکید بر نظام درآمـد      

بمصو.  
 تاریخی در توسعه مـوزون شـهر و روسـتا بـا احیـاء               هویت حفظ   -5

  .بافتهاي تاریخی و بهسازي یا نوسازي دیگر بافتهاي قدیمی
ــوگیري از گــسترش حاشــیه -6 ــشینی در شــهرها و ســاماندهی    جل ن

  . و نامناسب موجوداي بافتهاي حاشیه
  . تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی-7
  .سازي محیط شهري و روستایی سازي و مقاوم  ایمن-8
ت  رعایت   -9 تـاریخی و معنـوي شـهرها در توسـعه و بهـسازي      هویـ 

  .محیط شهري بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد
بندي شهرهاي کشور و جلوگیري از افـزایش و گـسترش     سطح -10

  .یه کالن شهرهارو بی
 رعایت نیاز و آسایش جانبـازان و معلـوالن در طراحـی فـضاي           -11

  )1.(شهري و امکان عمومی

                                                        
  .29/11/1389ریخ ، به تا»شهرسازي« ابالغ سیاستهاي کلّی نظام در امور - 1
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  »مسکن« نظام در امور کلّی سیاستهاي -5
 مدیریت زمـین بـراي تـأمین مـسکن و توسـعه شـهر و روسـتا در               -1

چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضـوابط شهرسـازي و طرحهـاي            
  .شور و ایجاد و توسعه شهرهاي جدیدتوسعه و عمران ک

 احیاي بافتهـاي فرسـوده شـهري و روسـتایی از طریـق روشـهاي                -2
  .کارآمد

درآمـد   ریزي دولت در جهت تأمین مسکن گروههاي کـم         برنامه -3
و نیازمند و حمایت از ایجـاد و تقویـت مؤسـسات خیریـه و ابتکارهـاي                 

  .مردمی براي تأمین مسکن اقشار محروم
ــا  ر  برنامــه-4 یــزي جــامع بــراي بهبــود وضــعیت مــسکن روســتایی ب
پـذیر از سـوانح طبیعـی و متناسـب بـا ویژگیهـاي           ویت مناطق آسـیب   اول

  .بومی
 ایجاد و اصالح نظـام مالیاتهـا و ایجـاد بانـک اطالعـاتی زمـین و             -5

  .مسکن
  . حمایت از تولید طرحهاي، انبوه و صنعتی مسکن-6
ــ  -7 ــاري کــردن اســتانداردهاي ســاخت و س ــی   اجب ــررات مل از مق

  .ی انرژيیجو ساختمان و طرحهاي صرفه
 رعایت ارزشهاي فرهنگی و حفظ حرمت و منزلـت خـانواده در            -8

  .معماري مسکن
 تقویـــت پـــژوهش و ارتقـــاء ســـطح دانـــش علمـــی در حـــوزه  -9

  )1.(مسکن

                                                        
  .29/11/1389، به تاریخ »مسکن« ابالغ سیاستهاي کلّی نظام در امور - 1
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  »گذاري تشویق سرمایه« نظام در امور کلّی سیاستهاي -6
ی از آن از جملـه مالکیـت        ه حقوق ناش  کلّی حمایت از مالکیت و      -1

  .معنوي
گـذاري بخـش خـصوصی و      تقویت و حمایت از توسعه سـرمایه       -2

 44تعاونی در فعالیتهاي اقتصادي کشور برابر با سیاستهاي ابالغی اصـل            
  .قانون اساسی

 تنظیم سیاستهاي پولی، مالی و ارزي با هـدف دسـتیابی بـه ثبـات        -3
  .لیاقتصادي و مهار نوسانات و تقویت تولید م

وري اقتـصاد کـشور بـا اصـالحات و اقـدامات الزم           افزایش بهره  -4
هاي مبادله و رفـع       بویژه اصالحات ساختاري و مدیریتی و کاهش هزینه       

  .موانع
المللـی    هاي بـین     افزایش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه        -5

از طریــق لغــو انحــصارات غیرضـــرور و تقویــت ســاختار رقـــابتی و      
ــاختهاي الز ــت و  زیرسـ ــاء خالقیـ ــارآفرینی و ارتقـ ــت از کـ م و حمایـ

  .نوآوري
گـذاري از طریـق      اصالح نظام مالیاتی در جهت تقویـت سـرمایه         -6

ثبات مالیاتها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقـی کـردن      
  .معافیتها

انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهاي پـول         تجهیز پس  -7
  .گذاري  از سرمایهو سرمایه در جهت حمایت

المللـی،    توجه به کسب دانـش فنـی، دسترسـی بـه بازارهـاي بـین       -8
وري، در جـذب   رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهـره        

  .گذاري مستقیم و بلند مدت ویت سرمایهاولگذاري خارجی، با  سرمایه
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گـذاري خـارجی در بـورس اوراق       تنظیم فعالیـت مجـاز سـرمایه       -9
  .ار به نحوي که ثبات و تعادل بازارهاي مالی و ارزي حفظ شودبهاد

 سازماندهی رفتـار تقنینـی، اداري، قـضایی، بازرسـی، نظـارت،           -10
گـذاري   حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سـرمایه     

  .و تولید
 توانمندسازي بخشهاي خصوصی و تعاونی بر ایفـاي فعالیتهـاي         -11

  )1.(اي اقتصادي بزرگگسترده و اداره بنگاهه

                                                        
  .29/11/1389، به تاریخ »گذاري تشویق سرمایه« ابالغ سیاستهاي کلّی نظام در امور - 1
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  44سازي و اصل  خصوصی
  

مفهوم، اهمیت و ضرورت، فواید، آفات، بسترها و (
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  :اشاره
 قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران بـر وجـود           44در اصل   

سـازي   خـصوصی . بخش خصوصی در اقتـصاد تأکیـد شـده اسـت        
 از دیر باز در کشور احـساس شـده   اي است که ضرورت آن   مقوله
 قانون اساسی 44 اصل کلّی با ابالغ سیاستهاي 1384در سال . است

ــب رهبــر  ــماز جان ــراي  معظّ  انقــالب اســالمی، گامهــاي اساســی ب
  .سازي در کشور برداشته شد عملیاتی نمودنِ خصوصی

ي ابالغی از جانب رهبر انقالب شامل پـنج بنـد بودنـد      سیاستها
ندها و سیاستها عبارت است از آزاد شـدن دولـت      این ب  خالصۀکه  

از فعالیتهــاي اقتــصاديِ غیرضــروري، بــاز شــدن راه بــراي حــضور 
 اقتـصاد کـشور، تکیـه بـر تعاونیهـا،      عرصـۀ گذار در  حقیقی سرمایه 

پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهاي     
اي ی و ایفاي نقش حـاکمیتی و صـرف چگـونگی درآمـده             یاجرا

.  الزامـات دولـت در امـر واگـذاري     انجامناشی از واگذاریها و سـر     
  . هستند44 سیاستهاي ابالغی اصل خالصۀاینها، 

ــم دارد   خــصوصی ــاتی ه ــد و آف ــازده  . ســازي فوای ــزایش ب اف
اقتصاديِ کشور و سـوق دادن ثروتهـاي عمـومی بـه سـمت اقـشار               

زایی، کمک به پیشرفت کـشور و برطـرف کـردنِ             محروم، اشتغال 
ــت    ف ــار مثبـ ــد و آثـ ــرین فوایـ ــه مهمتـ ــت از جملـ ــر و محرومیـ قـ

در مقابل سوء اسـتفاده از مقولـه   . آیند  سازي به شمار می     خصوصی
استفاده از قوانین، آفتهایی هستند که بـر سـر    امنیت اقتصادي و سوء 

  .سازي وجود دارند راه خصوصی
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تواند  سازي بسترهایی هم دارد که به پشتوانه آنها می      خصوصی
کنـی فـساد،       با فـساد و ریـشه      مبارزةامنیت اقتصادي،   . ی شود اجرای

  رسـانی بـه مـردم و     سـازيِ مقـررات و اطـالع     ه، شفاف تالش سه قو
هـاي   گذاري، مهمتـرین بـسترها و پـشتوانه      معرفی فرصتهاي سرمایه  

  .دهند سازي را تشکیل می خصوصی
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  سازي  مفهوم خصوصی-1
گـري    تـصدي مـسألۀ ،  عـرض بکـنم  جـا   ایندانم در     من باز مفید می   «

بایـد  . ایـن از مـسائل مهـم اسـت        . دولت در غیر وظایف حاکمیت است     
توانید، در غیر وظـایف حکـومتی و حـاکمیتی،       یی که می  جا  آنحتماً تا   

. گري دولت اجتناب کنید؛ بگذاریـد کـار دسـت مـردم باشـد       از تصدي 
اي کـه بـه عنـوان         به به اصطالح ایـن مـصو      -44 اصل   مسألۀحاال در این    

آن حاال محل بحـث و کـالم و   » ج« بند - ارائه شد44فسیر و بیان اصل   ت
» ب«و » الـف « اما آن بندهاي - که حاال ایشان اشاره کردند     -ابالغ است 

مـــا خیلـــی مهـــم اســـت؛ آن جلـــوگیري از ورود دولـــت در  ۀبمـــصو 
 دسـت  که اینگریهاي جدید است؛ نه  گذاریهاي جدید و تصدي    سرمایه

کنیم؛ امـا یـک حـدودي در آنهـا مـشخص شـده             کوتاه   کلّیبدولت را   
  )1(».به این توجه کنید. است

   قانون اساسی44 اصل -2
، هــم هوشــمند بودنــد، هــم 44نویــسندگان قــانون اساســی و اصــل «

در . ما با بیـشتر اینهـا از نزدیـک کـار کـرده بـودیم      . منصف؛ به نظر بنده   
  و اینهاســت، کــامال43ً، اصــل 44محــصول کــار هــم کــه همــین اصــل 

پیداست که اینها هم مردمان هوشمندي بودند، هـم مردمـان بـا انـصافی               
 درسـت هـم     کلّـی اینهـا آن چیـزي را کـه از نظرشـان بـه شـکل                . بودند

داري و اقتـصاد سوسیالیـسم شـناخته      بین اقتصاد سرمایهۀهست، خط میان 
 44بودنـد و ایــن را در قالــب آن ســه محــور اصــلی مالکیــت، در اصــل  

                                                        
 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس جمهوري و اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 1
6/6/1385.  
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 اختــصاصی دولتــی، مالکیــت تعــاونی، و مالکیــت  مالکیتهــاي. ریختنــد
بعد، در ذیلش بـراي ایـن،   . بندي کردند  بخش خصوصی؛ اینها را تقسیم    

بنـدي   یکی از شرطها این است که این تقسیم  . دو سه تا شرط قرار دادند     
 ۀ باید موجب رشـد و توسـع  - را ذکر کردمکه مصادیق– با این مصادیق  

ن مـسؤوال یعنـی اگـر یـک روزي        . شـد  زیـان نبا   ۀاقتصاد بشود؛ باید مایـ    
 زیـان اسـت؛ موجـب       ۀبنـدي، مایـ     کشور تشخیص دادند که این تقـسیم      

رشد اقتصادي نیست، این قانون دیگـر در آن روز، بـدین شـکل اعتبـار             
ایــن، .  کــه منطبــق بــر مــصلحت باشــد، انطبــاق داردکلّینـدارد و بــه شــ 

  )1(».رساند هوشمندي و انصاف آنها را می
  44ل ي اصسیاستها -3
ــت وظــائف ســنگینی در حــوزه « هــاي راهبــردي، در فعالیتهــاي  دول

. گــذاریهاي فــراوان در زمینــه فناوریهــاي پیــشرفته دارد جدیــد، ســرمایه
دهـد، اینهـا را      نمـی  انجـام کارهایی که بخش خصوصی به طور طبیعـی         

 کشور متوقف بـه اینهاسـت؛ مثـل همـین     ة بدهد و آیند   انجامباید دولت   
  .اي  هستهمسألۀ
 مـسألۀ  - طرفی، عین همین نگرانیها در بخـش مربـوط بـه عـدالت             از

طـور نگرانیهـا هـست، کـه      همین.  هم وجود دارد   -رفع فقر و محرومیت   
چـه  -البته امروز شما به تبلیغات خارجیها که نگاه کنید . قبالً اشاره کردم  

شـان، چـه آنچـه کـه در محـاورات سیاسـی و دیپلماسـی              تبلیغات علنـی  
نند، که شاید این گفتگوها در اختیار بعضی از شـماها  ک دوجانبه بیان می  

                                                        
انـدرکاران اجـراي     بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با مسؤوالن اقتـصادي و دسـت          - 1

  .30/11/1385 قانون اساسی، به تاریخ 44اصل 
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یت ایـن وضـع را بـه گـردن دولـت      مـسؤول خواهنـد   بینیـد مـی      می -باشد
طـور نیـست، بلکـه در طـول سـالها       این غلط است؛ ایـن . کنونی بیندازند 

روش، روش . بتدریج به وجود آمده؛ کسی هـم سـوءنیت ندشـته اسـت            
  . منتهی شدجا ایندرستی نبود و به 

 44 سیاستهاي ابالغی اصـل  مسألۀینها بر روي هم موجب شد که ما      ا
البتـه از آن وقتـی کـه بنـده بـه مجمـع تـشخیص             . را مدنظر قـرار بـدهیم     

 کـار  مـسأله  گفـتم کـه روي ایـن    - بود77 به نظرم یا 78 سال  -مصلحت
 کـه مـا ابـالغ کـردیم، چـد سـال       84 که آمد و تا سال 83بکنند، تا سال  

 این پنج بنـدي کـه مـا در ایـن           -44ي ابالغی اصل    سیاستها. طول کشید 
، بنـد   »ب«، بنـد    »الـف «بند  : اش این است     خالصه -ایم  سیاستها قرار داده  

بـه دو  » د«یا بند   » الف«بعضی از این بندها مثل بند       . »ه«، بند   »د«، بند   »ج«
 این سیاسـتها عبـارت اسـت از آزاد شـدن     خالصۀ. شود بخش تقسیم می 

اقتـصادي غیـر ضـرور، بـاز شـدن راه بـراي حـضور               دولت از فعالیتهاي    
 شرکتهاي  - اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون     عرصۀگذار در     حقیقی سرمایه 

 و چتر گسترده شرکتهاي تعاونی بر روي اقشار ضـعیف مـردم،           -تعاونی
پرداختن دولـت بـه آداب و قواعـد نقـش حـاکمیتی، سیاسـتگذاریهاي               

ی مصرف درآمـدهاي  ی و ایفاي نقش حاکمیتی و صرف چگونگ   یاجرا
ناشی از ایـن واگـذاري در بخـشهایی کـه ذکـر شـده، و بعـد، الزامـات                  

ــت در امــر واگــذاري  44 سیاســتهاي ابالغــی اصــل خالصــۀایــن، . دول
  )1(».است

                                                        
  . همان- 1
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  سازي  اهمیت و ضرورت خصوصی-4
   زنده و فعال شدنِ اقتصاد با حضور و پشتیبانی مردم-1/4

 شـهرهاي دور دسـت و    مـردم در همـۀ  امور کـشور، بـه    همۀامروز،  «
روستاهاي دورافتـاده و عـشایر و چادرنـشینها و مـردم شـهرهاي بـزرگ           

 مـردم و بـا پـشتیبانی آنهـا بایـد            وسیلۀ اقتصاد کشور هم به   . مربوط است 
  )1(».زنده و فعال بشود

   در پیشرفت کشورتحولساز  ؛ زمینه44 اجراي سیاستهاي اصل -2/4
 اگر اجرائی بـشود، یـک   44همه اعتراف دارند که سیاستهاي اصل     «

ــشرفت کــشورتحــول ــه- در پی ــع او در    در زمین ــه تب ــصادي و ب هــاي اقت
  )2(».آید وجود میه  ب-هاي دیگر زمینه

   تحول عظیم اقتصادي در کشور-3/4
ــل  « ــتهاي اصـ ــن سیاسـ ــد،  44ایـ ــرح شـ ــه مطـ ــۀ آن روزي کـ  همـ
اندرکاران اقتصادي و خبرگان مسائل گونـاگون مـدیریتی کـشور      دست
 بگیرد، یـک  انجاماف کردند، اقرار کردند که اگر چنانچه این کار    اعتر

  )3(». خواهد گرفتانجام عظیم اقتصادي در کشور تحول

                                                        
 سخنرانی در دیدار با هیأت نظارت، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان و هیأت اجرایی انتخابات - 1

هاي شهدا، اسرا، مفقودان و جانبازان استانهاي فـارس و همـدان، بـه          هیی مجلس و خانواد     دوره  میان
  .22/9/1368تاریخ 

  .2/6/1387جمهور و اعضاي هیأت دولت، به تاریخ   دیدار با رئیس- 2
  .18/6/1388 بیانات در دیدار با اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 3
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  سازي  فواید خصوصی-5
 افزایش بازده اقتصاديِ کشور و سوق دادن ثروتهاي عمومی بـه   -1/5

  سمت اقشار محروم
سـت کـه بـه    طور که مـن شـرح دادم، واضـح ا    البته این سیاستها این  «

وجـه مـا مایـل       معناي چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست؛ بـه هـیچ           
دهیم که ثروتهاي دولت که مال مردم است، چـوب        نیستیم و اجازه نمی   

بـازده و   حراج زده شود و از بین برود؛ نه، این تبدیل این موجـودي کـم       
 اقتصاد کـشور اسـت   ةبرند راثر و پیش پاثر به یک موجودي       اثر یا کم    بی
المـال، بـه     البته در کنار این، سوق دادن ثروتهاي عمـومی، یعنـی بیـت      و

  )1(».سمت اقشار محروم است
زایی، کمک به پیشرفت کشور و برطـرف کـردنِ فقـر و                اشتغال -2/5

  محرومیت
ــن همــت مــردم اســت کــه مــی  « ــی  ای ــد کــشور را ب ــد توان ــاز کن . نی

لـف، بـسیار   دهند در بخـشهاي مخت   میانجامی که مردم   یگذاریها  سرمایه
ارزشمند است؛ بخصوص در بخشهاي تولیدي، و من بـراي آن مردمـی             

مندند، این را بهتـرین عمـل،    رسانی به مردم عالقه   که به کارهاي خدمت   
گـذاري   دانم که در کارهـاي تولیـدي سـرمایه    بهترین حسنه و صدقه می   

کنند؛ هم اشتغال ایجاد شود، هم به پیـشرفت کـشور کمـک کنـد، هـم             
ایـن آن  . ومیت را از بخشهاي مهمی از کـشور برطـرف کنـد        فقر و محر  

 ۀکمک گرفتن از سـرمای    : سیاست عمومی نظام جمهوري اسالمی است     

                                                        
اندرکاران اجراي اصل  قتصادي و دست بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار مسؤوالن ا       - 1

  .30/11/1385 قانون اساسی، به تاریخ 44
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 فکري، بازوي توانا و کارآمد مـردم عزیزمـان کـه کـشور           ۀمالی، سرمای 
  )1(».مال آنهاست و آینده متعلق به آنهاست

  سازي  آفات خصوصی-6
  ت اقتصادي امنیۀاستفاده از مقول  سوء-1/6

مبادا کسی خیال کند که ایجاد امنیت اقتصادي، یعنی بـاز گذاشـتن    «
چیهاي اقتصادي و زالوهاي      راه براي مفتخورهاي اقتصادي، سوءاستفاده    

امنیت اقتصادي، به معناي ایـن نیـست کـه قـوانین و مقـررات              ! اقتصادي
و  انـسانها  کـه  ایـن امنیت اقتصادي یعنـی  . سالم کشور، ندیده گرفته شود 

 چـه  -آحاد مردم این کشور، از هر قشري، بخواهند کار اقتصادي بکنند     
 -گـذاري، چـه تجـارت    کار صنعتی، چه کـار کـشاورزي، چـه سـرمایه         

بدانند که کسی مزاحم آنها نخواهد شد؛ اما این معنایش آن نیـست کـه             
آن کــسانی کــه چــه در دوران جنــگ و چــه در دوران ســازندگی،      

هــاي نامــشروع بکننــد و  قتــصادي اســتفادهتوانــستند از پــیچ و خمهــاي ا
ثروتهاي نامشروع به وجود آورند، این امکان را داشته باشند که بتواننـد           

.  دهنــدانجـام چنـین حرکـت نامــشروعی را بـه عنـوان امنیــت اقتـصادي      
 اقتـصاد نیـست؛     مـسألۀ معناي امنیت اقتصادي، هرهري مسلک بودن در        

چیها و کسانی که منتظرنـد        ادهءاستف  معنایش میدان دادن به زرنگها و سو      
ــس  ــر کــردن کی ــراي پ ــه راه - خــود از راه نامــشروعۀاز هــر فرصــتی ب  ن

ــن را توجــه داشــته باشــند   -مــشروع ــست؛ ای ــد، نی ــوع .  بهــره ببرن هــر ن
. ی که قانون آن را اجازه دهد، بایستی امنیـت داشـته باشـد       یگذار  سرمایه

ن کـشور  مـسؤوال  ۀتصور هم نشود که تا به حال ناامنی اقتصادي از ناحی          

                                                        
  .19/2/1387 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار عمومی مردم الر، به تاریخ - 1



 
 

 

339 

44سازي و اصل  خصوصی

یا بخشهاي قانونی کشور بوده است؛ نخیر، ناامنی اقتصادي هم بیـشتر از            
ــتفاده    ــوء اس ــاي س ــل آدمه ــت   قب ــوده اس ــی ب ــک    . چ ــه ی ــا ک ــر ج ه

طـور    چی هست، یک نوع اختالل در کارهـا هـست و یـک              سوءاستفاده
 مهمـی اسـت   مـسألۀ بنابراین، امنیت اقتصادي هم   . ناامنی هم وجود دارد   

  )1(».آن اعتقاد داریمو ما هم به 
   سوءاستفاده از قوانین-2/6

گـاهی عبـادت و نمـاز شـب     ! بشر موجود عجیبی است عزیزان مـن     «
 فریب نفس خود انسانی کـه دارد        وسیلۀ نفوذ شیطان،    وسیلۀشود    هم می 

 فکرهـاي خـوب و      همـۀ هـاي خـوب،        ایـده  ۀهمـ ! خوانـد   نماز شب مـی   
 خیلـی   44تهاي اصـل    سیاسـ . تواند منفذي بشود براي شـیطان       شریف می 

خوب است، خیلی الزم است و حتماً باید با گسترش تمـام اجـرا شـود؛            
 هـم  جـا  ایـن از . اما مراقب باشـند مثـل آن نمـاز شـبِ دام شـیطان نـشود               

چـی،   ام؛ آدمهاي سوءاستفاده بارها گفته. ممکن است شیطانها نفوذ کنند 
ر و شـکن، کـسانی کـه بلدنـد چـه جـوري سـر مـأمو                قانوندانهاي قـانون  

ــیس و مرمــسؤول ــ و رئ ــراي  ئ ــد، ب ــازار را بپیچانن وس و آدم کوچــه و ب
اي دست پیدا کنند؛ اینها کارخانه را بخرند، بعد بـه          به یک طعمه   که  این
هاي گوناگون کارخانه را زمینگیر کنند، کارگرها را بیکـار کننـد؛        بهانه

د،  همان کارخانه، پول فروشش را در بیاورنـ ةآالت فرسود  بعد از ماشین  
از زمین آن کارخانه هم بـه میلیاردهـا و آالف و الـوف برسـند؛ از ایـن                    

  )2(».شود؛ باید همه حواسشان جمع باشد کارها شده است، می

                                                        
  .10/6/1378 بیانات در مراسم دیدار با گروه کثیري از سپاهیان و بسیجیان در مشهد، به تاریخ - 1
  .8/2/1389یدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ  بیانات در د- 2



  
 

 

340

اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  سازي هاي خصوصی  بسترها و پشتوانه-7
   امنیت اقتصادي-1/7

این روزهـا بحـث امنیـت اقتـصادي هـم مطـرح اسـت؛ کـه حـرف                  «
 امنیـت  ةمـا هـم دربـار   . کنـیم   مـی درستی هم هست و ما هم آن را تأیید          

اقتصادي در این کشور، اعتقاد راسخ داریم که باید طوري باشد کـه در     
این کشور، کار اقتصادي، حرکـت اقتـصادي، تـالش اقتـصادي، رونـق           

پـذیر باشـد و        امکـان  - از هـر نـوعش     -اقتصادي و سـازندگی اقتـصادي     
 انجـام ن کـار را   این کار را دارند، بـا امنیـت بتواننـد ایـ        ةکسانی که اراد  

  )1(».دهند
  آنکنی   با فساد و ریشهمبارزة -2/7

کنی فساد، بسترساز رقابـت سـالم     با فساد و ریشهمبارزةمعتقدیم که  «
 اسـت کـه ابـالغ       44اقتصادي است و کمک به همین سیاسـتهاي اصـل           

 فساد در این کار راه پیدا نکند، یـک الزامـاتی    که  اینکردیم، البته براي    
ه قضائیه، باید به آنهـا پایبنـد باشـند،          ه دولت، مجلس و قو    وجود دارد ک  

  :من اجماالً اشاره خواهم کرد
باید مقررات را شفاف کنند، راهها را کوتـاه کننـد، پـیچ و خمهـاي       

  )2(».اداري را کم کنند
3/7-ه تالش سه قو  

 مـن بـا دوسـتان    کـه  ایـن علـت  . همـه در ایـن بخـش، وظیفـه دارنـد     «
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ین بود که همه توجه کننـد کـه در بخـشهاي           خواستم صحبت بکنم، هم   
خودشـان اجــراي ایـن کــار را تـسهیل کننــد؛ هـم در مجلــس قــوانین و     
مقرراتی بایستی تدوین شود یا تغییر پیدا کند، هم در بخشهاي مختلـف             

دی ن به این کار اهتمام بورزند و بـا  مسؤوالدولت بایست مدیران و     تجـ 
       اي کـه بـا آقایـان     ه، کـه مـا جلـسه     قضائی ةآن را دنبال کنند، و هم در قو

ــوةداشــتیم، از  ــراي    ق ــاي تخصــصی ب ــضائیه خواســتیم کــه دادگاهه  ق
. رسیدگی به این مسائل و دفاع از حقوق مالکیـت افـراد تـشکیل بدهنـد     

 مـسائل  زمینـۀ هم در ایـن زمینـه دادگـاه تخصـصی الزم اسـت، هـم در               
 اسـت،  در هر دو جا بخشهاي تخصصی الزم     . مربوط به مفاسد اقتصادي   

در هـر دو جـا بخـشهاي    .  مسائل مربوط به مفاسد اقتـصادي      زمینۀهم در   
تخصصی و دادگاههاي تخصصی الزم است کـه کـسانی باشـند کـه بـا                

در بخـشهاي دولتـی هـم بایـد همـه        .  را دنبـال کننـد     مـسأله اهتمام کامل   
گـوییم،   که مـی » سرعت عمل«البته  .  داشته باشند و سرعت عمل     تجدی
یـک مقطعـی    . گی نیست؛ سرعت عمل بدون شتابزدگی     دمان شتابزد امر

ن مـسؤوال را مشخص کنند و کارها را پیش ببرنـد و نتـایج کارهـا را بـه          
 از چنـد مـاه پـیش یـک کـار       جـا   ایـن مـا هـم در      . باالتر گزارش بدهنـد   

. ه موضوع را دنبال کننـد  در سه قوکه اینگروهی را تشکیل دادیم براي   
 این کـار تـشکیل شـده، در دولـت           حاال در مجلس هم کمیسیونی براي     

. بایـد کـار را سـرعت ببخـشند     . اي بـراي ایـن کـار هـست          هم مجموعـه  
 انجـام  کـار شـتابزده     کـه   ایـن سرعت بخشیدن به کـار منافـات نـدارد بـا            

نگیرد؛ یعنی مطالعـات را بکننـد و اطـرافش را هـم درسـت بـسنجند؛ بـا         
 بایـد  این یک وظیفه است که همـه   . نظر مشورت بکنند    آدمهاي صاحب 

  . باشندجديدر کار خودشان 
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ایـن  .  بخشهاي ایـن سیاسـتها را مـدنظر قـرار بدهنـد            همۀ که  ایندوم  
  )1(».پنج بند است. »ه«دارد تا بند » الف«سیاستها از بند 

  سازي مقررات  شفاف-4/7
مقررات را بایستی شفاف کرد که جاي توجیـه و تبـدیل و تعبیـر و              «

ــل نباشــد ــسته  . تأوی ــشود، جلــوي کــسانی کــه اهــل  راههــاي تقلــب ب ب
  )2(».استفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود سوء

  گذاري رسانی به مردم و معرفی فرصتهاي سرمایه  اطالع-5/7
رسـانی بـه مـردم      بگیـرد، اطـالع  انجـام کار دیگري کـه الزم اسـت       «
مردم باید در جریان جزئیـات کـار قـرار بگیرنـد و بداننـد کـه در         . است

گـذاري   تواننـد سـرمایه     نند فعالیت اقتصادي کنند، کجـا مـی       توا  کجا می 
غالــب مــردم . تواننــد در یــک تعــاونی وارد شــوند طــور مــی کننــد، چــه

سال گذشته وقتـی ایـن سیاسـتها از تلویزیـون اعـالم شـد و                . اطالعند  بی
. گفته شد، بعضی از خواص شنیدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شـدند   

!  توجه نداشتند کـه موضـوع چیـست        دیدیم، اصالً   اغلب مردم که ما می    
تواننـد از    باید براي مردم تشریح بشود؛ تبیین بـشود؛ بداننـد چگونـه مـی             

توانـد    کمک دولت استفاده کنند، بخش خصوصی از چه امتیازاتی مـی          
تواند به او کنـد؛ چـه حمایتهـایی           استفاده کند، دولت چه کمکهایی می     

  .گذاري کنند سرمایهتوانند وارد بشوند و  کند، در کجاها می می
 تقنـین اسـت کـه اشـاره کـردیم کـه حتمـاً مرکـز                 مـسأله کار بعدي   

 در مجلـس، بایـد   مـسأله پژوهشهاي مجلس و بخـشهاي مربـوط بـه ایـن          
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واقعاً به قوانینی کـه الزم اسـت، بپردازنـد و اینهـا را تهیـه کننـد؛ فـراهم             
  .کنند و با دولت هم همکاري و همفکري کنند

یـت کامـل قـضائی از مالکیتهـاي قـانونی        و آخرین مطلـب هـم حما      
  )1(».است

سازيِ مردم نسبت بـه روشـهاي مـشارکت مـستقیم در امـر        آگاه -6/7
  اقتصاد
ایـن نیازمنــد  . مـشارکت مـستقیم مــردم در امـر اقتـصاد، الزم اســت    «

نیازمنــد اطالعــات الزم اســت؛ کــه اینهــا را بایــد . توانمنــد شــدن اســت
اهللا ایــن رونــد  شــاء و امیــدواریم انین در اختیــار مــردم بگذارنــد مــسؤول
ها نقش دارند، رادیـو و تلویزیـون    البته رسانه. روز توسعه پیدا کند     روزبه

توانند مردم را آگاه کنند؛ دولت هم باید فعـال برخـورد    نقش دارند، می 
  )2(». اقتصادي را پیش ببرندمسألۀءاهللا  شا کند و بتوانند ان

ذاريِ بخش خصوصی و گـسترش  گ  سرمایهتسهیل   سیاست اتخاذ   -7/7
  تعاونیها
گذاري بخش خـصوصی و کمـک بـه بخـش        افزایش سرمایه  مسألۀ«

گـذاري     مـسائل اقتـصادي کـشور سـرمایه        زمینۀخصوصی که بتواند در     
 مسائل مهم و اساسی است؛ که یکی از کارهـاي مهـم در        ۀکند، از جمل  

اي بـزرگ  هـ   تعاونیهـا سـرمایه  وسیلۀاین باب، ایجاد تعاونیهاست، که به       
گـذاري    تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتـصادي کـشور سـرمایه            

.  دهـد انجـام هاي مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را          کنند و گره  
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ــانونی  ــستی زیرســاختهاي حقــوقی و ق ــی . اش آمــاده شــود بای ــن، یعن ای
  )1(».ی کاریحمایت از شکوفا

  سازي  دشمنانِ خصوصی-8
داً به دوستان عرض بکنم که ایـن کـار،      خواهم ج   این را هم من می    «

چـون دشـمنانی   . یعنی اجـراي ایـن سیاسـتها، مخالفـان و دشـمنانی دارد       
هـر  . دارد، پس تـالش در اجـراي ایـن سیاسـتها یـک نـوع جهـاد اسـت         

 بــا دشــمنان باشــد، مجاهــدت اســت و در عــرف ۀتالشــی کــه در مقابلــ
.  بگیـرد انجـام اسالمی اسمش جهـاد اسـت؛ اگـر بـا اخـالص و درسـت        

خواهند بـا اجرایـی     دشمنانش چه کسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمی       
خواهنـد نظـام      اصـالً نمـی   . شدن این سیاسـتها، کمبودهـا برطـرف شـود         

اسالمی آن شکوفایی و پیـشرفت اقتـصادي و رونـق اقتـصادي را داشـته        
خارجیهـا از  . انـد  ریـزي کـرده   روي فشار اقتصادي بر کشور برنامه   . باشد

اي که نشسته     طور مثل یک گرگ گرسنه      االن ببینید، همین  . ندا  ین قبیل ا
و منتظر است که فرصتی پیدا کند و حمله کنـد، منتظرنـد بتواننـد یـک                 

ــصادي ــدام اقت ــدام نظــامی و اجتمــاعی مأیوســند؛   اق ــه از اق ــد، البت  بکنن
خواهنـد    مـی .  بیـاوریم  گویند کـه بایـد فـشار اقتـصادي          خودشان هم می  

توانـد ایـن      یکـی از چیزهـایی کـه مـی        . صادي را زیاد کنند   فشارهاي اقت 
فشارها را کم کند، یـا تـأثیرش را بـسیار کـم کنـد، همـین اجـراي ایـن            

ممکـن اسـت در   . آنها مایل نیستند این سیاستها اجـرا شـود    . سیاستهاست
 کـه ایـن دیگـر       -بعـضی . داخل هم دوستان و طرفـدارانی داشـته باشـند         

انـد و   نفـع   کنـونی منـافعی دارنـد؛ ذي    در وضـع   -مربوط به داخلیهاسـت   

                                                        
  . همان- 1
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 اجـازه یـک   کـه  ایـن از . خواهد این وضعیت بـه هـم بخـورد          دلشان نمی 
 چـه در  -، حـاال در هـر جـا      مسؤولمدیر، گردش قلم یک مدیر یا یک        

 توانـایی ایـن را داشـته      - قضائیه، چـه در مجلـس      قوة مجریه، چه در     قوة
شـمارند و   این را مغتنم میجا بکند،  باشد که خیلی از این چیزها را جابه       

  )1(».بنابراین، اینها هم جزء مخالفان هستند. خواهند از بین برود نمی
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  گفتار پانزدهم
اصالح الگوي مصرف و هدفمند کردنِ 

  ها یارانه
  

  )اهمیت، اهداف، الزامات، دستاوردها(



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  :اشاره

جـویی، درسـت مـصرف کـردن،          هـایی همچـون صـرفه       مقوله
نه مصرف کردن، مدیریت مـصرف انـرژي، اصـالح الگـوي           عاقال

 اقتـصاد  ۀاز جمله مهمترین مباحثی هستند که در عرص   ... مصرف و 
 سیاستی است کـه مکمـل   ،ها هدفمند کردنِ یارانه. باشند  مطرح می 

ــد ــه  ةو در برگیرن ــن مقول ــامی ای ــات و     تم ــار و برک ــت و آث هاس
  .شماري دارد دستاوردهاي بسیار و بی

از کشورها هدفمندسازي یارانه یا هـدف مـدیریت     در بسیاري   
 شـده اســت و  انجــاممـصرف و ایجــاد رشـد و پیــشرفت اقتـصادي    

ــده ــراي کــشورهاي اجــرا کننــد  دســتاوردهاي ارزن  ایــن ةاي هــم ب
  .سیاست به همراه داشته است

ها به  در کشور ما نیز مدتی است که طرح هدفمند کردنِ یارانه    
ي مربــوط بــه آن در حــال اســتهاسیمرحلــه اجــرا درآمــده اســت و 

  .عملیاتی شدن هستند
ها یـک قـدم بلنـد بـراي پیـشرفت کـشور           هدفمند کردنِ یارانه  

نظـران اقتـصادي معتقدنـد کـه هدفمنـد کـردن              صاحب همۀ. است
بـا هدفمنـد   . ها یک کار بـسیار الزم و اساسـی و مفیـد اسـت          یارانه

 در این طـرح  گیرد چرا که  می انجامها، توزیع عادالنه      کردن یارانه 
ــه ــد و داراي شــرایط     یاران ــشار نیازمن ــه اق ــسبت واحــدي ب ــه ن هــا ب

  .شوند اختصاص داده می
ین یحمایت بیشتر از قشرهاي محـروم و طبقـات متوسـط بـه پـا      

هـا    یارانـه ۀسازي براي عدالت اجتماعی، توزیع عادالن  جامعه، زمینه 
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و مدیریت مصرف منابع عمومی کشور از جملـه اهـداف کـالن و            
رود بـا   اي هـستند کـه در ایـن طـرح مدنظرنـد و انتظـار مـی              تعالیم

  .اجراي این طرح محقق گردند
هــا الزامــاتی هــم دارد کــه در صــورت  هدفمنــد کــردنِ یارانــه

پـذیر   رعایت آنها دسـتیابی بـه اهـداف کـالنِ ایـن سیاسـت امکـان          
ها عبارتند    برخی از الزامات طرح هدفمند کردن یارانه      . خواهد بود 

 تبعـات  مالحظـۀ رهیز از عجله و شتابزدگی در اجـراي طـرح،         پ: از
ی که ممکـن اسـت در اثـر اجـراي      ی طرح و مقابله با تورم احتمالی     

  .وجود آیده طرح ب
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  ضرورت و فواید اصالح الگوي مصرف -1
   مصرف عقالیی و تحت کنترل-1/1

بسیاري از منابع کـشور، شـاید بـشود گفـت بخـش مهمـی از منـابع           «
 مسائل شخصی، و چه تـا حـدودي    زمینۀ چه در    -ها  زمینه همۀکشور در   

رویهـاي مـا در مـصرف      صـرف اسـرافها و زیـاده   -هاي عمومی در زمینه 
. ما بایستی مصرف کردن را مدبرانـه و عاقالنـه مـدیریت کنـیم             . شود  می

 عقـالي عـالم، چیـزي    همـۀ مصرف نه فقط از نظر اسـالم، بلکـه از نظـر      
بـا هـوي و هـوس، بـا         . ر بگیـرد  است کـه بایـد تحـت کنتـرل عقـل قـرا            

شـود   کنـد، نمـی   ان مطالبه مـی هش دل و آنچه که نفس انسان از انس     خوا
رسد که منابع کشور بـه هـدر     ی می یکار به جا  . مصرف را مدیریت کرد   

اي در حـسرت     عـده . شـود   رود، شکاف بین فقـرا و اغنیـاء زیـاد مـی             می
ي در مـصرف،  اي با ولخرجـی و ولنگـار    مانند و عده    یات زندگی می  اول

  .دهند منابع را هرز و هدر می
مـا بایـستی بـه ســمت    . مـا بایـستی الگـوي مـصرف را اصـالح کنـیم      

  )1(».اصالح الگوي مصرف حرکت کنیم
   براي سازندگی کشور ضرورت اصالح الگوي مصرف-2/1

ــراي ســازندگی کــشور در   ی کــه مــی آن چیزهــایهمــۀاز « ــد ب توان
گیرد، یـا زنـدگی عمـومی مـردم را         دورانهاي آینده مورد استفاده قرار ب     

رفاه و رونق ببخشد، باید حداکثر استفاده بشود؛ یعنی همـان چیـزي کـه      
  )2(».یکی از ارکانش اصالح الگوي مصرف است

                                                        
  .30/12/1387، به تاریخ 1388بت آغاز سال  پیام نوروزي رهبر انقالب به مناس- 1
  .1/1/1390 بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي، به تاریخ - 2
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   جلوگیري از تضییع اموالبراي اصالح الگوي مصرف -3/1
بسیاري از کسانی که سرمایه دارند، پول دارند، درآمدهاي کالنـی           «

 هـم   جـا   ایـن . ند این درآمدها را چگونه باید صرف کننـد        دان  دارند، نمی 
پـول را بـه جـاي    . دهد باز همان اصالح الگوي مصرف خود را نشان می 

ال گذاريِ تولیدي، صرف    سرمایه کننـد؛ سـفرهاي خـارجی     ت مـی تجمـ
ثمر، پر خرج و احیاناً فسادآور، بهانه براي تغییر وسائل خانـه،   بیهوده، بی 

. ها یک حرکت مسرفانه است نسبت بـه ثـروت    وسائل زندگی؛ این چیز   
امـروز وسـائل ایـن کـار     . گذاري کرد شود پول را، درآمد را سرمایه       می

تـوان   ی کـه در کـشور هـست، مـی    یبا فعـال شـدن بورسـها      . فراهم است 
تواننـــد آنچـــه را کـــه دارنـــد، در  همـــه مـــی. گـــذاري کـــرد ســـرمایه
  )1(».گذاریها دخالت بدهند سرمایه

   الگوي مصرف شاخصهاي اصالح-2
   انضباط اقتصادي و مالی-1/2

روي و  انضباط اقتصادي و مالی یعنی مقابله با ریخت و پاش، زیـاده      «
روي  روي در خـرج کـردن و زیـاده    ریخت و پاش مالی و زیاده . اسراف

ــه هــیچ وجــه صــفت خــوبی نیــست  ــه اســمش جــود و . در مــصرف، ب ن
ضباطی انـ  بـی «فقـط اسـمش   . سخاست و نه کرم و بـزرگ منـشی اسـت          

کنند؛ زیـادي خـرج       کسانی که بیخود خرج می    . است» اقتصادي و مالی  
کننـد و رعایـت موجـودي         کنند و زیادي براي خودشان مصرف می        می

کنند، انسانهایی هـستند کـه از         جامعه را از لحاظ امکانات اقتصادي نمی      
اگر چنـین  . انضباط از لحاظ امکانات اقتصادي و مالی هستند        نظر من بی  

                                                        
  . همان- 1
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بـه کـسانی   .  ادامه پیدا کند، این ملت کارش مشکل خواهد شد وضعیتی
قدر خـرج کردیـد و      کنند، اگر بگوییم شما چرا این       که بیخود خرج می   

جهت را با این همه ریخت و پـاش ترتیـب       چرا این میهمانی بیخود و بی     
آیا این دلیل کافی است کـه دارم و      ! کنیم  گویند داریم و می     دادید؟ می 

اي  نم؟ نـه؛ ایـن دلیـل بـه هـیچ وجـه دلیـل قـانع کننـده         توانم خرج ک   می
بخـصوص  . باید بـه قـدر نیـاز و حاجـت، خـرج و مـصرف کـرد            . نیست

آنها هم مانند کـسانی کـه     . کنند  کسانی که اموال عمومی را مصرف می      
کننـد، مخاطـب ایـن      حـساب و کتـاب خـرج مـی          اموال خودشان را بـی    

د، پولدارنـد و درآمـدي   بعضی افـرا . مطلبند و بناید زیادي مصرف کنند     
 آنها که از راه حـرام کـسب درآمـد کننـد     -شاءاهللا از راه حالل دارند    ان

 اینها هم اگر در خرج کردن و وضـع زنـدگی            -که وضعشان بدتر است   
جـا و اعیـان منـشی، ریخـت و پـاش و اسـراف              ت بیهوده و بـی    تجمالو  

هـا اسـمش   ایـن کار . انـد   دادهانجـام انضباطی مالی و اقتـصادي    کنند، بی 
ایـن  . وپاش است و ریخت و پاش امري نکوهیده و ناپسند اسـت         ریخت

شما مـثالً مبـالغ   . کند کارها زندگی دیگران را از لحاظ روانی مختل می     
کنیـد؛ در   زیادي مواد خوراکی در فالن مهمـانی معمـولی مـصرف مـی            

حالی که الزم نیست و در کنار شما و در همسایگی شما در یک محـل                
و در اقصی نقاط کـشور، کـسانی بـه ایـن مـواد غـذایی بـراي             دورتر، ول 

آیا ایـن کـار   .  زندگی خود و فرزندان و عزیزانشان نیاز مبرم دارند         ۀادام
در چنین شرایط کار درستی است؟ پس در اموال شخـصی و مـالی کـه            

وپـاش غلـط و خـالف     از راه حالل هـم بـه دسـت آمـده باشـد، ریخـت         
. کنند، دیگر بیـشتر     لتی را مصرف می   کسانی که اموال دو   . انضباط است 

 مـصرف امـوال عمـومی،    زمینـۀ خواهم جدا در   ین امور می  مسؤولمن از   
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 ولو ممکن است مورد نیاز هم باشـد، امـا   -ویت ندارداولدر جاهایی که   
یی که امر دایر است بـین     جا  آن.  خودداري کنند  - یک نیست  درجۀنیاز  

آن جـایی کـه نیـاز    . اري کنیـد ویـت، خـودد  اول ویت و نیاز بـی  اولنیاز با   
آن جـایی کـه حاجـت       . نیست و حاجـت نیـست، حتمـاً مـصرف نـشود           

 هـم مـصرف نـشود و ایـن     جـا  آنهست، اما حاجت باالتري نیـز هـست         
  )1(».امکان مالی در حاجت برتر و باالتر مصرف گردد

   و پرهیز از اسرافییجو  قناعت و صرفه-2/2
قناعت سـرافرازانه، قناعـت   کنم؛    دعوت می » قناعت«من مردم را به     «

 خـود را بـا قناعـت تـأمین         ةدانـد آینـد     انسان عاقل و خردمندي کـه مـی       
ین مــسؤولکنــد و زنــدگی و روال اقتــصادي کـشور را تــسهیل و بــه   مـی 

 مملکت اعمـال  ادارةکند که بتوانند تدابیر صحیح را در کار           کمک می 
  )2(».کنند
  
ی را در جـوی  ه صـرف  مـسألۀ الزم است بـه عنـوان یـک سیاسـت، مـا             «

مـردم  . ریزیهایمان در سطوح مختلف اعمال کنـیم        خطوط اساسی برنامه  
ی بـه معنـاي مـصرف نکـردن     جـوی   مان توجه داشته باشند که صرفه     عزیز

ی بـه معنـاي درسـت مـصرف کـردن، بجـا مـصرف               یجـو   نیست؛ صـرفه  
. کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کـردن اسـت        

 اقتصاد این است که انسان مـال را مـصرف کنـد،     اسراف در اموال و در    
مـصرف بیهـوده و   . ی داشـته باشـد    ی این مصرف اثر و کـارا      که  اینبدون  

                                                        
  .1/1/1374 پیام نوروزي به مناسبت حلول سال جدید، به تاریخ - 1
  .1/1/1377 پیام به ملت شریف ایران، به مناسبت حلول سال نو، به تاریخ - 2
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 ما باید این مطلـب  جامعۀ. مصرف هرز، در حقیقت هدر دادن مال است      
را به عنوان یـک شـعار همیـشگی در مقابـل داشـته باشـد؛ چـون وضـع                   

ایــن را مـن عــرض  .  مـا از لحــاظ مـصرف، وضــع خـوبی نیـست    جامعـۀ 
عادتهـاي مـا، سـنتهاي مـا،        . مـسأله کنم؛ ما باید اعتراف کنیم به ایـن           می

ایم، ما را سـوق داده اسـت بـه     روشهاي غلطی که از این و آن یاد گرفته    
یک نـسبتی بایـد در جامعـه میـان       . روي در مصرف به نحو اسراف       زیاده

د تولیـد؛  اي به سو تولید و مصرف وجود داشته باشد؛ یک نسبت شایسته      
یعنــی جامعــه میــان تولیــد و مــصرف وجــود داشــته باشــد؛ یــک نــسبت  

اي به سـود تولیـد؛ یعنـی تولیـد جامعـه همیـشه بایـد بـر مـصرف              شایسته
جامعه از تولید موجود کشور اسـتفاده کنـد؛        . جامعه افزایش داشته باشد   

امروز در کـشور مـا      . آنچه که زیادي هست، صرف اعتالي کشور شود       
مصرف مـا بـه نـسبت، از تولیـدمان بیـشتر اسـت؛ ایـن،         . اینجوري نیست 

رساند؛ این، ضـررهاي مهـم اقتـصادي بـر مـا وارد           کشور را به عقب می    
 قـرآن  ۀ شـریف ۀدر آیـ . شود کند؛ جامعه دچار مشکالت اقتصادي می     می

بارها راجع به پرهیز از اسراف در امور اقتـصادي تأکیـده شـده؛ ایـن بـه         
 ۀزنـد، هـم لطمـ        اقتـصادي مـی    ۀلطمـ اسـراف، هـم     . خاطر همـین اسـت    

اي دچـار بیمـاري اسـراف شـد، از لحـاظ       وقتی جامعـه . زند  فرهنگی می 
 مــسألۀبنــابراین . گــذارد فرهنگــی هــم بــر روي او تأثیرهــاي منفــی مــی 

 اقتصادي نیـست؛ هـم   مسألۀی و اجتناب از اسراف، فقط یک یجو  صرفه
کـشور را    ةاقتصادي است، هم اجتماعی است، هم فرهنگی است؛ آیند        

  .کند تهدید می
دهنده را عرض بکـنم؛ اسـراف         من یکی دو تا از این آمارهاي تکان       

بـر حـسب   . در قلمهاي مهـم مـصرفی کـشور، از جملـه اسـراف در نـان           
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اي که در تهران و بعـضی از مراکـز اسـتانها شـده اسـت،                بررسی میدانی 
 نـانی کـه   همۀیک سوم .  درصد نان ضایعات است    33شود که     گفته می 

فکرش را بکنید شـما؛  . شود شود، دور ریخته می ر این شهرها تولید می د
وقت کشاورز ما با آن زحمت گندم را تولید کنـد و اگـر             آن! یک سوم 

 مثـل سـال گذشـته کـه تولیـد گنـدم در             -یک سالی بارندگی کـم بـود      
 مـردم گنـدم از خـارج    بودجۀ دولت از پول عمومی، از -کشور کم شد 

رد بشود، خمیر بشود، نان بـشود، بعـد یـک سـوم     وارد کند، این گندم آ  
متأسـفانه  ! آور اسـت  از این همه ثروت دور ریخته شـود، چقـدر تأسـف      

  .این واقعیت دارد، این هست
گوینـد تلفـات آب در        انـد، مـی     ی کـه کـرده    یدر مورد آب بررسیها   

کـشور مـا کـشور پرآبـی        .  درصـد اسـت    22مصرف خانگی تـا حـدود       
.  دهـیم  انجـام ا ما مردم ایران در آب بایـد         ی ر یجو  حداکثر صرفه . نیست

شـود، از راههـاي دور     آن وقت این آبی که بـا ایـن زحمـت تولیـد مـی              
آیـد؛ ایـن همـه     ی بـه وجـود مـی    یشود، با بهاي سنگین سـدها       آورده می 

 ما بیاید؛ بعـد در  ۀرود تا این آب به خان دانش، تجربه و تالش به کار می     
ایـن فقـط مـصرف خـانگی     ! ود درصـد از ایـن آب هـدر بـر       22 ما   ۀخان

ی یاست؛ مصرف کشت و مصرف صنعت هم یک جور دیگـر اسـرافها          
مـا  . آنچه که بر حسب بررسیها بـه عنـوان آمـار در اختیـار ماسـت             . دارد

 چـه بـرق،   -مجموعاً بیش از دو برابر مصرف متوسـط جهـان در انـرژي          
کنـیم؛ یعنـی نفـت، گـاز، گازوئیـل،          مـصرف مـی    -چه حاملهاي انرژي  

 مصرف این چیزها در کشور ما از دو برابر متوسـط جهـان بیـشتر                .بنزین
  اسراف نیست؟. خوب، این اسراف است. است

    ت انرژي وجود دارد؛ یعنـی نـسبت بـین          شاخصی به نام شاخص شد
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شـود؛ کـه هرچـه        ی کـه تولیـد مـی      یشود، با کاال    انرژیی که مصرف می   
. ر اسـت شود، کمتر باشد، براي کـشور سـودمندت      انرژیی که مصرف می   

در این زمینه گـاهی نـسبت بـه بعـضی از کـشورهاي پیـشرفته، مـصرف               
ی اسـت کـه در      یاینهـا اسـرافها   ! ت انرژي ما هشت برابر بیشتر اسـت       شد

  .گیرد  میانجامجامعه دارد 
در مصارف گوناگون شخصی و خانوادگی، اسراف فردي صـورت      

خـانواده،  چشمیها، هوسـرانی افـراد        یها، چشم و هم   یگرا  تجمل. گیرد  می
مرد خانواده، زن خانواده، جوان خـانواده، چیزهـاي غیـر الزم خریـدن؛         

ال وسائل  . اینها از موارد اسراف است     ت، وسـائل آرایـش، مبلمـان       تجمـ
گـذاري شـود، کـشور را پـیش      تواند در تولید مصرف شود، سـرمایه       می

ببرد، به فقرا کمک کند، ثروت عمومی کشور را زیاد کنـد، ایـن را مـا          
چشمی،   از هوس، چشم و هم   ةکنیم به این چیزهاي ناشی شد       میصرف  

آینـد، میهمـانی درسـت مـی      روند، می   مسافرت می . آبروداریهاي خیالی 
انـد، بیـشتر    اي که رفتـه   گاهی خرج آن میهمانی، از مسافرت مکه  -کنند
اي کـه بـراي ایـن         گیرنـد؛ هزینـه     گیرنـد، عـزا مـی        عروسـی مـی    -!است

چـرا؟  ! هاي گزافی است؛ انواع غـذاها       ، هزینه کنند  میهمانیها مصرف می  
یـات هـم    اولچه خبر است؟ در کـشور مـا هنـوز هـستند کـسانی کـه از                  

گـوییم پــول را   نمـی . بایـد کمـک کنــیم کـشور پـیش بــرود    . محرومنـد 
 البته اگر انسان انفاق بکند، بهترین کار        -بردارید بروید حتماً انفاق کنید    

 همـین پـولی کـه صـرف ایـن        امـا حتـی اگـر انفـاق هـم نکننـد،            -است
ــال ــد، در     ت مــیتجم ــه کــار بیندازن ــراي خودشــان ب ــد ب شــود، در تولی

ما بـه  . ت سهیم شوند و تولید کنند، باز براي کشور مفید است اکارخانج
کنـیم، هـی      کنیم، عـزا درسـت مـی        جاي این کارها میهمانی درست می     
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 کنـیم؛ چـرا؟   روز دگرگون براي خودمان درسـت مـی    رخت و بر روزبه   
کنند؛ این فقط سخن دین   چه لزومی دارد؟ عقالي عالم این کار را نمی        

ـ  ال ی  هنَّا اَ فورِسالتُو«: فرماید  قرآن می . نیست حـ  الْ ب مکُ«،  )1(»فینرِس لـو ا و 
 ۀدر آیـ . روي نکنیـد    ؛ بخورید، بیاشامید، اما زیـاده     )2(»افورِس التُ ا و بورَاشْ

ـ ا افورِس التُ و هصاد ح مو ی هقَّوا ح  اتُ  و رَمثْذا اَ  اَ هرِم ثَ نْ م الوکُ«:  دیگر ۀشریف  هنَّ
الیحالْب م3(»رفینْس(.  

. ما بندگان خدا هستیم   . دارد  کنندگان را دوست نمی     خداوند اسراف 
در . اینها حرف دین است و روایات فراوانی در ایـن زمینـه وجـود دارد               

ورد و نیمی از میوه مانـد، آن را دور     اي را خ    روایت دارد که کسی میوه    
بـه او نهیـب زد کـه اسـراف کـردي؛ چـرا       ) الـسالم  علیـه (امـام   . انداخت

تـا ایـن   .  خرمـا اسـتفاده کنیـد   ۀانداختی؟ در روایات ما هست که از دانـ        
 میهمـانی درسـت    آن وقت در هتلها   . ا استفاده کنید  هاي نان ر    خرده! حد

 بهانـۀ  بعد هرچه که غذا ماند، بـه        اي میهمانی بدهند؛    کنند و به یک عده    
ایـن مناسـب یـک      !  بهداشتی نیست، تـوي سـطل آشـغال بریزنـد          که  این

  شود به عدالت رسید؟ جوري می  اسالمی است؟ اینجامعۀ
باید الگـوي مـصرف جامعـه و کـشور     . باید خودمان را اصالح کنیم   

چه جـوري بخـوریم؟ چـه    . ما الگوي مصرفمان غلط است. اصالح شود 
ایـم؛ بـه مجـرد      چه بپوشیم؟ تلفن همراه توي جیبمـان گذاشـته     بخوریم؟

انـدازیم   شود، این را کأنه دور مـی         یک مدل باالتر وارد بازار می      که  این
ی است کـه مـا   بازی این چه هوس! د بخریم؛ چرا؟  و آن مدل جدید را بای     

  .به آن دچار هستیم
                                                        

  .31آیۀ :  سورة اعراف-2و  1
  .141آیۀ :  سورة انعام-3



 
 

 

359 

ها اصالح الگوي مصرف و هدفمند کردن یارانه

ی  فردي نیست؛ در سطح مل     زمینۀاسراف فقط در    . ن موظفند مسؤوال
شـود،   همین برق و انـرژي کـه گفتـیم اسـراف مـی            . شود  هم اسراف می  

ین مـسؤول بخش مهمی از این اسراف در اختیار مردم نیـست؛ در اختیـار     
هاي انتقـال بـرق، سـیمهاي     هاي ارتباطاتی، شبکه این شبکه . کشور است 

بـرق را تولیـد کنـیم،    . رود برق، اینها وقتی فرسوده بشود، برق هـدر مـی    
 فرسـوده آن را هـدر بـدهیم، کـه بخـش مهمـی هـدر              ۀ شـبک  بعد با ایـن   

. رود هاي انتقال آب اگر فرسـوده باشـد، آب هـدر مـی       یا شبکه . رود  می
ین مـسؤول ین آن، مـسؤول اینها اسرافهاي ملی است؛ در سطح ملی است؛         

ــی   . کــشورند ــاق م ــم اتف ــد اســراف در ســطح ســازمان ه ــاي . افت رؤس
رویـه در   ، اما مصرف بیکنند سازمانهاي گوناگون مصرف شخصی نمی    

ــالافتــد؛  مــورد ســازمان خودشــان اتفــاق مــی ت اداره، اتــاق کــار، تجم
تزئینــاتش، ســفرهاي بیهــوده، مبلمانهــاي گونــاگون؛ بایــد بــا مراقبــت و 

هم در سطح دولت، هم در سـطح   . نظارت از این کارها جلوگیري کرد     
سـراف   بـه ا   ۀآحاد مردم، هم در سطح سـازمانها بایـستی نگـاه عیبجویانـ            

طـور کـه عـرض کـردیم، بـا حـرف هـم تمـام                  همان. وجود داشته باشد  
 مجریـه موظفنـد بـه    قـوة  مقننـه و   قـوة . ریـزي کننـد     شود؛ باید برنامه    نمی

ریزي کنند، قانونگذاري کنند، قانون را با قاطعیـت تمـام           برنامه. پیگیري
این پیشرفتی که ما در این ده سال خـواهیم داشـت، بخـش              . اجراء کنند 

  .اش مربوط به همین قضیه است همیم
آب : ی که الزم است، از تولید تا مصرف تـا بازیافـت  یجو  این صرفه 

هــاي  ی کنـیم؛ یعنـی از سـدهایمان صـیانت کنـیم، شـبکه      یجـو  را صـرفه 
آبرسانی را اصالح کنیم، آبیاریهاي با صرفه در کـشاورزي را آمـوزش             

شـبختانه در ایـن   البته این کارهـا خو  . بدهیم که چه جوري آبیاري بشود     
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 گرفته، اما این کافی نیست؛ باید توسعه پیـدا      انجامسالها به میزان زیادي     
 گفتـه  کـه  ایـن . سازي کنیم براي کاهش مصرف آب خانگی     زمینه. کند
شود از کسانی که مصرف زیاد دارند، مالیات بیـشتري گرفتـه شـود،        می
حـرف   کمتري به آنهـا داده شـود، حـرف بـسیار معقـولی اسـت،                  ۀیاران

آن کسانی که مصرف کمی دارنـد، از کمکهـاي دولتـی،            . خوبی است 
بعـضیها هـستند بـه قـدري کـم آب           . مند شوند   از کمکهاي عمومی بهره   

کنند که اگر دولت از آنهـا پـول آب را هـم نگیـرد، مـانعی              مصرف می 
کننـد؛    بعضیها ده برابر آنهـا، بیـست برابـر آنهـا آب مـصرف مـی               . ندارد

در امـر نـان، تولیـد گنـدم         .  بیـشتري بدهنـد    هزینـۀ خوب، اینهـا بایـستی      
خوب، تولید آرد خـوب، نگهـداري درسـت، پخـت خـوب، بعـد هـم                 

ی یجـو   اسراف و صـرفه مسألۀاین  .  اینها الزم است   همۀمصرف درست؛   
  )1(».بود، که الزم بود من عرض کنم

   بیشتر از امکانات و منابعوري  بهره-3/2
وري مهـم     ع موجـود کـشور و بهـره        بهینه از امکانات و منـاب      استفادة«

وري بیشتر از آنچـه کـه داریـم و آنچـه کـه بـسیاري از آنهـا          است؛ بهره 
  )2(».گیرد  غلط قرار میاستفادةمتأسفانه مورد اسراف و 

   اصالح الگوي مصرفۀها پشتوان  هدفمند کردنِ یارانه-3
   پیشرفت کشوردرها، یک قدم بلند   یارانهي هدفمند-1/3

، چیـز خیلـی مهمـی اسـت؛ در       هدفمن مسألۀ« د کردن یارانه،ها، واقعاً

                                                        
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 1
1/1/1388.  
  .1/1/1389 بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي، به تاریخ - 2
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 - بارها صحبت شده بود و گفته شـده بـود  -دولتهاي قبل هم مطرح بوده 
 بانکها و مالیات و بیمـه  قضیۀیا مشکالتی که در . کرد منتها پیشرفت نمی  

 تحـول و گمرك و سایر چیزهایی که در بخـشهاي مختلـف ایـن طـرح         
 انجـام زرگ و مهمی است؛ حتماً هـم بایـد          وجود دارد، کارهاي بسیار ب    

کنم در این کار حزم به خـرج بدهیـد؛ یعنـی مطلقـاً          می ۀمن قضی . بگیرد
این کـار، کـار     .  بزرگ، شتابزدگی به وجود بیاید     قضیۀنگذارید در این    

 انجـام شـاءاهللا بتوانیـد ایـن را خـوب            مهم و کار بزرگـی اسـت؛ اگـر ان         
اید؛ البته اگـر خـوب        ور برداشته بدهید، یک قدم بلند براي پیشرفت کش      

  )1(». نگیرد، آن وقت خطرها و ضررهایی هم داردانجام
  ها یک کار بسیار الزم، اساسی و مفید  یارانهي هدفمند-2/3

 -نظـران اقتـصادي     صاحب همۀخوب است ملت عزیز ما بدانند که        «
ــت فعلــی   ــا دول چــه آن کــسانی کــه از لحــاظ دیــدگاههاي اقتــصادي ب

 آن کـسانی کـه دیـدگاههاي اقتـصادي آنهـا مخـالف بـا              موافقند، و چه  
ها یـک کـار      متفقند که هدفمند کردن یارانه     -نظرات دولت فعلی است   

این، جـزو آرزوهـایی بـود     . بسیار الزم، بسیار اساسی و بسیار مفید است       
  )2(».شد که سالهاي گذشته از دولتها مطالبه می

جهت ایجاد عدالت   ها یک گام بلند در         کردن یارانه  ي هدفمند -3/3
  اجتماعی
گیـرد؛ یعنـی بـه      مـی انجـام ها، توزیع عادالنه  با هدفمند کردن یارانه «

ایـن، یـک گـام بلنـد در جهـت ایجـاد       . رسـد  همه، به نسبت واحدي می 

                                                        
  .2/6/1387 دولت، به تاریخ  دیدار با رئیس جمهوري و اعضاي هیأت- 1
  .1/1/1390 بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال نو، به تاریخ - 2
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  )1(».عدالت اجتماعی است
  
ــه« اگــر . هــا، یــک کــار بزرگــی اســت  همــین هدفمنــد کــردن یاران
 را خوب اجرا کنند و عمـل کننـد،   اهللا مسؤولین کشور بتوانند این      شاء  ان

اي که دولت بـراي نیـروي بـرق بـه همـۀ       این یارانه. این خیلی مهم است 
داد، خب، آن کسی که توي خانـه چهلچـراغ و لوسـتر روشـن        مردم می 

کنـد، آن کجـا، آن کـسی کـه یـک       کند و مصرف برق بیشتري مـی   می
روتمنـد  شعله، دو شعلۀ برق توي خانه دارد، این کجـا؟ آن کـسی کـه ث             

خواهنـد    مـی . کرد؛ ایـن ظلـم بـود        است، بیشتر از این یارانه، استفاده می      
طـور در قـضیۀ    طور در قضیۀ نان، همین     همین. جلوي این ظلم را بگیرند    

نظـام بـر روي شـعار عـدالت اجتمـاعی      . مـا ایـستادیم  . بنزین و غیر اینهـا   
  )2(».ایستاد
  

ـ     -4/3 ط بـه پـایین    حمایت بیشتر از قشرهاي محـروم و طبقـات متوس
  جامعه
هاست، که این ناشـی    هدفمند کردن یارانهمسألۀ دیگر، همین    ۀنمون«

 بلندمدت نخبگان کشور است که در طـول ایـن سـالها بـه ایـن       ۀاز تجرب 
 یعنـی از جیـب   -المـال   بیـت ۀهایی کـه از کیـس    اند که یارانه    نقطه رسیده 
متوجـه بـه   گیـرد، بیـشتر    رود و به عموم تعلق مـی   بیرون می -عموم مردم 

ی بشود که نیاز آنها بیشتر است؛ یعنی قشرهاي محروم و طبقـات     یقشرها
 عمـومی ملـت بیـشتر    ۀالمـال و از کیـس   ین جامعـه، از بیـت  یمتوسط به پـا  

                                                        
  . همان- 1
  .15/11/1389هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 2
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ها اصالح الگوي مصرف و هدفمند کردن یارانه

برخوردار شوند تا طبقات بسیار مرفه و کسانی که در حقیقت احتیـاجی      
راسـخ  رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم  . ها ندارند   هم به این یارانه   

 طوالنی مدتی است که در طول این سالها         ۀبر اجراي آن، ناشی از تجرب     
  )1(». عمل درآمده استمرحلۀمتراکم شده است و به 

  ه توزیع عادالنیارانه، عامل-5/3
. هاسـت   یارانـه عادالنـۀ ، توزیـع    اول درجۀاهداف مهم این کار، در      «

بـا شـکل   . کند یی را بین مردم تقسیم میها  دستگاه مدیریت کشور یارانه   
هـا بـه کـسانی کـه بیـشتر پـول داشـتند، بیـشتر مـصرف             قبلی، این یارانـه   

رسید؛ اما به کسانی کـه کمتـر پـول داشـتند، کمتـر       کردند، بیشتر می    می
بـا هدفمنـد کـردن    . رسـید  هـا کمتـر مـی    کردنـد، ایـن یارانـه     مصرف می 

  )2(».گیرد  میانجامها، توزیع عادالنه  یارانه
   منابع عمومی کشور مدیریت مصرف-6/3

یک هدف دیگر، مدیریت مصرف منابع عمـومی کـشور اسـت؛ از       «
 سـال را  رجمله آب، از جمله انـرژي، در دو سـال قبـل از ایـن، مـا شـعا           

.  دوري از اسـراف    ،ییجـو   قرار دادیـم؛ صـرفه    » اصالح الگوي مصرف  «
توانـد الگـوي مـصرف را بـه معنـاي       ی است که مـی یاین، یکی از راهها  

 تـاکنون هـم آثـاري از آن دیـده           کـه   این اصالح کند؛ کما     واقعی کلمه 
  )3(».شده است

                                                        
، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     - 1
1/1/1388.  
  .1/1/1390یانات در حرم مطهر رضوي، در آغاز سال نو، به تاریخ  ب- 2
  . همان- 3
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  ها  الزامات طرح هدفمند کردن یارانه-4
  آن تبعات مالحظۀ پرهیز از عجله و شتابزدگی در اجرا و -1/4

توقـف و ترسـیدن     . مراقبت بکنید که هیچ عجله و شتابزدگی نباشد       «
کنـیم؛ امـا نگـاه کـردنِ      نمیوجه توصیه  از ورود در این میدان را به هیچ    

اندازهاي دوردست و تبعـاتی کـه ممکـن           جلوي پا، نگاه کردن به چشم     
ــیه    ــات را توصـ ــوگیري از آن تبعـ ــد و راه جلـ ــود بیایـ ــه وجـ ــت بـ اسـ

  )1(».کنم می
  اجراي طرح مقابله با تورم احتمالی -2/4

، مـثالً   تحـول فرض کنیم ممکـن اسـت یـک بخـشی از ایـن طـرح                «
 بـا ایـن تـورم چـه کـار بایـد       ۀفکر کنید بـراي مقابلـ    خب،  . زا باشد   تورم
 بدهید که این یا پـیش نیایـد و تـورم ایجـاد     انجامچه اقدامی باید    . بکنید

شود، کمتر ایجاد بـشود تـا ایـن کـار اقتـصادي و       نشود؛ یا اگر ایجاد می   
خـب، در کـشور     .  بگیرد انجاماین جراحی بزرگ، بخوبی و به سالمت        

اید   یعنی شما این همه خدمت کرده     . اي است   مسأله تورم،   مسألۀما واقعاً   
اید که بایستی در وضع زنـدگی مـردم اثـرات     مت کشیده حو این همه ز   

طـور کـه اشـاره         البتـه همـین    -اآلن هم تـورم هـست     . خودش را بگذارد  
 منتهـا بخـشی از آن مربـوط بـه تـورم           -کردند، تورم جهانی هـم هـست      

شکسالی اسـت، بخـشی از   جهانی است، بخشی از آن مسلم مربوط به خ       
آن مربوط به سرماي سخت زمستان گذشته است، اما بخـشی از آن هـم         

پس بایستی عوامل قابل اجتنـاب را       . احتماالً چیزهاي قابل اجتنابی است    

                                                        
  .2/6/1387جمهوري و اعضاي هیأت دولت، به تاریخ   دیدار با رئیس- 1
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ها اصالح الگوي مصرف و هدفمند کردن یارانه

  )1(».شناسایی و از آنها اجتناب کنید
  ها  اجراي هدفمند کردن یارانهۀ دستاوردهاي نظام در عرص-5
شـود،   هـا دارد اجـرا مـی     فمنـدي یارانـه   در همین چند ماهی کـه هد      «

اسـراف در  . مصرف انرژي پایین آمده است؛ که این به نفع کشور است    
 که نعمت بزرگ خداسـت و  -نان و دور ریختن نان و ضایع شدن گندم 

 کـم شـده اسـت، مـصرفها تعـادل پیـدا       -آیـد   با چه زحمتی به دست می     
 شـده و البتـه     فوائدي است که تاکنون حاصـل      ۀاین از جمل  . کرده است 

اصـالح سـاختار اقتـصاد    . اهللا درآینده خواهد داشت شاء  فوائد بسیاري ان  
  )2(».هم از این قبیل است

                                                        
  . همان- 1
  .1/1/1390 بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال نو، به تاریخ - 2
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  :اشاره

کـــارآفرینی یـــک عبـــادت، یـــک کـــار بـــاارزش و نـــوعی  
  .آفرینی است ارزش

 اقتـصاديِ بزرگـی دارد و   جنبـۀ آفرینی و ایجاد اشتغال هم      کار
از نظر اقتـصادي، کـارآفرینی تولیـد    . یی انسانی خیلی واالجنبۀهم  

محــصول بــه همــراه دارد و موجــبِ گــردش چرخهــاي اقتــصادي  
 انسانی آن نیز از این نظر است که کارآفرینـان یـک      جنبۀ. شود  می

گیرنـد و   دارد، بـه کـار مـی   ی وجود یانسانی را که در او استعدادها   
آورند که این  وجود میه  بروز و شکوفایی استعدادهایش را ب  زمینۀ

  .کار از اهمیت شایانی برخوردار است
هـا و   ما امروز در مقابـل یـک فـشار جهـانی در تمـامی عرصـه         

خواهند با فشار  دشمنان ما می.  اقتصادي قرار داریمۀبویژه در عرص  
. شـان را دوبـاره برقـرار کننـد       یمنـی  اهر ۀاقتصادي و تحـریم، سـلط     

هـا محـسوب    کارآفرینی سالحی مؤثر در برابر این دسـته از توطئـه    
توان فشارها را از بین برد و تحریمها را          با کارآفرینی می  . گردد  می

توانـد   کارآفرینی عالوه بر ایجاد کار و تولید ثـروت، مـی      . دور زد 
  .اثر نماید  بیوجود بیاورد و تحریمها راه اقتصاد مقاومتی ب

در عرصه کارآفرینی انتظاراتی وجود دارد کـه برخـی متوجـه        
ن بایـد  مـسؤوال . ن و برخی دیگر متوجه کارآفرینـان اسـت    مسؤوال

 خود را موظف بدانند بـه ایجـاد کـار و کـارآفرینی و       اولدر وهله   
در مرحلـه بعــد از کارآفرینــان حمایـت نمــوده و سیاســت تــشویق   

ــیش   ــان را در پ ــدکارآفرین ــارات    .بگیرن ــز انتظ ــان نی از کارآفرین
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

تـوان افـزایش    مختلفی وجود دارد که از جمله مهمتـرین آنهـا مـی           
مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی و لحاظ کردنِ نـوآوري و ابتکـار        

  .ی در تولیدات کشور را نام بردیو زیبا
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کارآفرینی و ایجاد اشتغال

   ارزش و اهمیت کارآفرینی و ایجاد اشتغال-1
  سانی خیلی واالي کارآفرین جنبۀ اقتصادي و جنبۀ ان-1/1

العلم یهتف بالعمل فان   «: طور که در روایت شریف هست که        همان«
خوانـد، دعـوت    ؛ علم، عمل را به دنبال خود فرا مـی » ارتحل اجاب و االّ  

مانـد، بـاقی    وقـت علـم مـی    اگـر عمـل بـه دنبـال علـم آمـد، آن       . کند  می
 -کنـد  یـدا مـی  کنـد، رشـد پ    یا شاید بشود گفت توسعه پیدا می -ماند  می

؛ » ارتحـل  واالّ«. مانـد   اگر عمل به دنبال علم نیامـد، علـم هـم بـاقی نمـی              
شـود فهمیـد؛     مـی جا ایناهمیت عمل را  . رود  عمل که نبود، علم هم می     

اثر اسـت؛ علـم    کار بدون علم، کم. شود فهمید  میجا ایناهمیت کار را   
قـدر    ایـن خب، وقتی کار. اهمیت کار این است. اثر است   بدون کار، بی  

اگـر  . مهم است، پس کارآفرینی هم به همین نسبت حائز اهمیت اسـت            
.  داده اسـت   انجـام  کار را فراهم بکنـد، یـک عبـادت           زمینۀکسی بتواند   

 این نباشد که ما یـک     جنبۀشود، فقط از      نگاه به این کاري که تولید می      
کنـیم تـا یـک درآمـدي داشـته       بیکار را دستش را به یک کاري بند می      

. ؛ خب، این که البته خیلی چیز خوبی اسـت، الزم اسـت، بالشـک         باشد
شـود کـه ثـروت       یعنی کارآفرینی، ایجاد اشتغال در کشور موجـب مـی         

 چـه  -کنـد  دار، ایجاد کار می  تولید بشود؛ همچنانی که سرمایه و سرمایه      
کنـد،    کـارگر هـم ایجـاد سـرمایه مـی         - علمـی  ۀ مالی، چه سرمای   ۀسرمای

 مهمـی اسـت در اشـتغال، امـا       جنبـۀ ین البته یـک     ا. کند  ایجاد ثروت می  
یک بعد دیگر اهمیت اشتغال ایـن اسـت   . اهمیت اشتغال فقط این نیست 

یـک انـسانی کـه در او    . کنـی  که شما یک گنج را دارید اسـتخراج مـی    
توانـد بیافرینـد، ایـن     تواند تولید کنـد، مـی   ی وجود دارد، می یاستعدادها
 درونـی  ۀ به کار بند کردید، این گنجین، شما دست او را   جا  آنافتاده بود   
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انسانی که کار ندارد، اشـتغال نـدارد،      . استخراج شد؛ خیلی اهمیت دارد    
یک استعداد پنهانِ مخفی خداداده را غالباً بدون اختیـار خـودش راکـد          

کنید، این چشمه که در     گذاشته، وقتی شما این انسان را مشغول کار می        
شد، ایـن   اي از او سیراب نمی شد، تشنه میاي ن   درون بود و از او استفاده     

آفرینـی، هـم    پـس اشـتغال و اشـتغال   . اندازید چشمه را شما به جریان می  
  )1(».ی داردی انسانی خیلی واالجنبۀ اقتصادي بزرگی دارد، هم جنبۀ

  
کارآفرینی یـک عبـادت اسـت؛ یـک کـار بـا ارزش اسـت؛ یـک                  «
  )2(».آفرینی است ارزش

  رینی در شرایط کنونیِ جمهوري اسالمی کارآفة اهمیت ویژ-2/1
نفــسه مهــم اســت؛ امــا امــروز بــه دو دلیــل اساســی کــار و  کــار فــی«

اینی کـه گفتنـد کـار در اسـالم مهـم        . کارآفرینی مهمتر از همیشه است    
الـسالم در اهمیـت    است، خب این همه روایات فراوانـی از ائمـه علـیهم           

که شـما ذکـر کردنـد،    ی یکار، در فضیلت کار وارد شده که این کارها  
ی از همین چیزي است که مورد فضیلت اسـت، کـه حـاال مـن          یها  نمونه

من یعمل یزدد قوه و مـن بقـصر   «:  یادداشت کردمجا  ایناین روایت را    
؛ کـار کـه بکنیـد، نیـروي کـار هـم افـزایش پیـدا          »فی العمل یزدد فتـرة    

خاصیت کـار، کـاهش نیـست، افـزایش اسـت؛ افـزایش خـود               . کند  می
خـب، محـصول کـار کـه معلـوم اسـت            . روي کار، نـه محـصول کـار       نی

 امـا  - وقتی کار کردید، کار یـک محـصولی دارد   -کند  افزایش پیدا می  

                                                        
  .16/6/1389ر، به تاریخ  بیانات در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشو- 1
  . همان- 2
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کارآفرینی و ایجاد اشتغال

فرمایــد کــه وقتــی کــار  الــسالم مــی در ایــن روایــت، امیرالمــؤمنین علیــه
و من بقـصر  «. کند کردید، قدرت کار و نیروي کار هم افزایش پیدا می      

یـزدد  «کار کردن کوتاهی کند، تقـصیر بکنـد،         ، کسی که در     »العمل فی
این مـال شـخص     . کند  ، فتور و سستی او افزایش پیدا می       »يفتر«یا  » ةفَتر

ن«فقط نیست؛ این     معنایش فقـط ایـن نیـست        »من یعمل «: که فرمود » م ،
که هر کسی این کار را بکند؛ خـب، ایـن روي اشـخاص نیـست، روي              

 هـر چـه کـار بکنیـد، نیـروي           .اي  هر ملتی، هر جامعـه    : جوامع هم هست  
هر چه تحرك انسان داشته باشد، نشاط حـرکتش  . شود کارتان بیشتر می 

 کـار ایـن   ةاین خب، مال کار است کـه در اسـالم دربـار         . شود  بیشتر می 
.  خوانـدم جـا  ایـن همه حرف هست، که از جمله حاال این روایت را من       

همیـت بیـشتري    لکن امروز گفتیم به دو دلیل کـار و طبعـاً کـارآفرینی ا             
  )1(».دارد

   آمادگی کشور براي جهش در پیشرفت-3/1
 ةاي هـستیم کـه آمـاد    ش ایـن اسـت کـه مـا در یـک برهـه            اولدلیل  «

 مـسألۀ  ما امروز فقـط      مسألۀ.  جهش در پیشرفتیم   ةجهشیم؛ ما امروز آماد   
اي شـده کـه ایـن ملـت      شـرایط کـشور بـه گونـه     . حرکت به جلو نیست   

ک جهش در پیشرفت بـراي خـودش بـه     تواند یک حرکت عظیم، ی      می
 زیرساختهاي زیادي آماده شده؛ علم در کـشور  اوالًچرا؟  . وجود بیاورد 

یکی از مشکالت مـا در    . باال رفته؛ مدیریتهاي قوي به وجود آمده است       
امـروز مـا   . ها، نبودن مدیریتهاي قوي و سالم در کـشورمان بـوده     گذشته

پـس ایـن یـک    .  داریـم  یـک مـدیریت انقالبـی قـويِ سـی سـاله      ۀتجربـ 
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هاي کار فراهم شده است؛ امید به پیشرفت زیـاد          زمینه. زیرساخت است 
ی را در کشور سـاختیم کـه   یگویند ما دارو آیند می  وقتی می . شده است 

 دنیا هم به آن مبتال هستند، هیچ کـدام  همۀ دنیا به آن احتیاج دارند،     همۀ
ند بـسازند، مـا توانـستیم      از مراکز علمی دنیا هم هنوز آن دارو را نتوانست         

 مـشاهده   وقتـی کـه ملـت     . دهد بـه جـوان مـا        بسازیم، این خب، امید می    
کنــد کــه مــا بــدون ایــن کــه یــک کــشور پــشتیبانی داشــته باشــیم،   مــی

اي را رشــد بــدهیم، فــوران   خودمــان دانــش هــستهایــم از درون توانــسته
  .شود بدهیم، به پیشرفت برسانیم، خب جوان امیدوار می

اي ایـن را بـه طـور      دانـش هـسته    ةند تا از کشورهاي دارند    در دنیا چ  
هـستند، امـا   . اند در خودشان به وجود بیاورنـد؟ بـسیار کـم     بومی توانسته 

 مـا   -ی که االن  یبسیاري از همینها  . اند  بسیار بسیار نادر؛ از دیگران گرفته     
 -کـنم  دانم؛ از روي اطالع دارم عرض مـی    این را اطالع داریم، بنده می     

 دانـش را اهـداء      ۀاي دارند، کشورهاي پشتیبان بـه آنهـا بـست           ستهدانش ه 
مـا نـه؛ مـا    .  چیزهـا بقیـۀ کردند؛ روي دالئـل ایـدئولوژیکی و سیاسـی و         

طور که گزارش دادنـد،   همان.  بدهیمانجامتوانستیم خودمان این کار را  
 سـلولهاي بنیـادي،   زمینـۀ در .  گرفتـه انجامکارهاي بزرگی در این زمینه   

ا توانــستند بـا پیگیــري، بـا پـشتکار، بــا فراگیـري، کارهــاي     جوانهـاي مـ  
  .خب، اینها خیلی امیدبخش است.  بدهندانجامبزرگی را 

ــه   ــا تجرب ــروز م ــس ام ــشتر اســت،     پ ــدمان بی ــشتر اســت، امی ــان بی م
. ی و فصل جهش فرا رسـیده  یزیرساختهایمان زیادتر است، و فصل توانا     

ریب بـاالي هوشـی   ملت خـود را شـناخته؛ جـوانِ خـود را شـناخته؛ ضـ             
وقتـی فـصل جهـش      . کشور شناخته شده است؛ پس فصل جهش اسـت        

کند؛ کارآفرینی هـم بـه همـین     است، پس کار اهمیت مضاعف پیدا می  
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  )1(».این یک دلیل. کند نسبت اهمیت مضاعف پیدا می
   وجود فشارهاي جهانی-4/1

دلیل دومِ ما کـه امـروز کـار برامـان مهـم اسـت، کـارآفرینی مهـم                   «
.  این است که ما امروز در مقابل یـک فـشار جهـانی قـرار داریـم                است،

خواهد با فشار اقتصادي و با تحـریم و   دشمنی وجود دارد در دنیا که می    
 اهریمنی خودش را برگردانـد     ۀدانید، سلط   ی که شماها می   یبا این کارها  

  )2(».به این کشور، هدف این است
   آثار و فواید کارآفرینی و ایجاد اشتغال-2
   ایجاد کار و تولید ثروت-1/2

شـود کـه ثـروت تولیـد بـشود؛            ایجاد اشتغال در کشور موجب مـی      «
 مـالی،  ۀ چه سرمای-کند دار، ایجاد کار می همچنانی که سرمایه و سرمایه 

کنـد، ایجـاد ثـروت      کـارگر هـم ایجـاد سـرمایه مـی          - علمی ۀچه سرمای 
  )3(».کند می

  ردن تحریمهااثر ک   ایجاد اقتصاد مقاومتی و بی-2/2
تحریم براي این است که ملت ایران به ستوه بیاید، بگوید آقا ما بـه            «

گیـریم؛   خاطر دولت جمهوري اسالمی داریم زیر فشار تحریم قرار مـی         
. هدف اصالً ایـن اسـت   .  ملت با نظام جمهوري اسالمی قطع بشود       ۀرابط

غلـط  شـان    موارد دیگـر محاسـبات  همۀشناسند؛ مثل   البته ملت ما را نمی    
از نظر نظام سلطه، گناه بـزرگ ملـت ایـران ایـن اسـت          . اندر غلط است  
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خواهند مجازات کنند بـه       می. که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده        
آزاد ! خاطر این گناه، کـه چـرا خـودت را از زیـر بـار سـلطه، اي ملـت             

شـان اشـتباه اسـت؛     اصالً محاسـبات . این ملت راه را پیدا کرده . اي  کرده
خـب، امـا فـشار    . کنند فهمند چه کار باید بکنند و چه کار دارند می  نمی
  .آورند؛ فشار اقتصادي از راه تحریمها می

. ما باید یک اقتـصاد مقـاومتی واقعـی در کـشور بـه وجـود بیـاوریم                 
دوسـتان درسـت گفتنـد کـه مـا          . امروز کارآفرینی معنـایش ایـن اسـت       

ین مـسؤول ملـت ایـران و   . زنیم؛ بنـده هـم یقـین دارم      تحریمها را دور می   
  )1(».کنند زنند، تحریم کنندگان را ناکام می کشور تحریمها را دور می

   کارآفرینیۀن در زمینمسؤوال انتظارات از -3
   تشویق کارآفرینان-1/3

ــه اشــتغال و تــشویق کارآفرینــان و ایجــاد بنگــاه « هــاي  رونــق دادن ب
  )2(».کاري هم یکی از این کارهاي الزم است

  د کار و تولید و کارآفرینی ایجا-2/3
ـ      مسؤوال همۀ« ف ن و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلّ

بداننــد بــه ایجــاد کــار، بــه تولیــد، بــه کــارآفرینی، بــه پــر رونــق کــردن  
روزافـزون ایـن کارگـاه عظــیم؛ کـه کـشور ایــران حقیقتـاً امـروز یــک        

  )3(».کارگاه عظیمی است
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   انتظارات از کارآفرینان-4
  زایش مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی اف-1/4

اي که در باب کار وجود دارد و کارآفرینان بایـد         اساسی ۀیک نکت «
 مرغوبیـت تولیـد داخلـی اسـت؛ کیفیـت تولیـد             مسألۀبه او توجه کنند،     

البتـه بخـشی از ایـن، ارتبـاط پیـدا           . داخلی است؛ این خیلی مهـم اسـت       
ات و غیرذلــک، و دانــم مقـرر  کنـد بــه همـان قــضایاي مـالی و نمـی     مـی 

 ةکنـد بـه عـزم و اراد    پشتیبانیهاي دولت؛ اما بخشی هم ارتبـاط پیـدا مـی         
رحـم اهللا امـرا عمـل عمـال         «: فرمـود .  کـار  ةین کارآفرین و کننـد    مسؤول
 بدهـد و آن را    انجـام ؛ رحمت خدا بـر آن انـسانی کـه کـاري را              »فاتقنه
یـر از   نگـري اسـت، غ      ایـن آینـده   .  بدهد انجام بدهد، درست    انجاممتقن  
ی هستند صد سـال اسـت اینهـا         یشما امروز ببینید در دنیا کمپانیها     . امروز

کننـد و   کننـد، صـد و پنجـاه سـال اسـت دارنـد کـار مـی          دارند کار مـی   
اسم اینها کافی است کـه جـنس     . رود  شان در دنیا فروش می     محصوالت

 درست کـار کردنـد، خـوب کـار     که اینرا تو بازار رائج کند؛ به خاطر    
یـد کـه مـا سـفارش      یگو  شـما مـی   .  مشتري مطمئن است به اینهـا      کردند،

مـن کـه خـب چنـد     . کنیم به مردم که تولیدات داخلی را مصرف کننـد    
ام، منتهـا ایـن بـا     کنم؛ بنـده کـه بارهـا گفتـه         سال است دارم سفارش می    

 مـادي خب، بله یک مقداري مردم حاال یک اعت  . شود  شعار درست نمی  
ه حرف ما، به خـاطري کـه مـثالً مـا گفتـیم،          ی بکنند ب  یبکنند، یک اعتنا  

یـک  . بروند یک مقداري چـه کننـد؛ ایـن یـک بخـشی از قـضیه اسـت           
خب کیفیـت را بایـد بـاال بـرد؛        . بخش دیگر هم مربوط به کیفیت است      

 واردات را که چند نفر از دوسـتان  مسألۀبله، من   . کیفیتها را باید باال برد    
ین، در همـین جـا اوائـل        مسؤول ۀسدر جل . گفتند، بنده به آن عقیده دارم     
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 مـسألۀ ماه رمضان اعالم کردم، گفتم؛ هم به مجلس، هم به دولت که به         
واردات بپردازد؛ حاال هم از وزیر محترم بازرگانی تو راه سؤال کـردم،             

ــه دارد     ــن زمین ــد کــه کارهــاي خــوبی در ای ــشان اطــالع دادن  انجــامای
منطـق ضـرر      ه و بـی   رویـ    واردات بـی   مـسألۀ . گیرد؛ بله راسـت اسـت       می

وقتـی  . بزرگی است، خطر بزرگی است؛ مـردم هـم بایـد ایـن را بداننـد        
کنـیم، در واقـع داریـم         یک محصول خارجی را ما داریـم مـصرف مـی          

کنیم، یک کارگر دیگر را داریم بـه          کار می   یک کارگر خودمان را بی    
 مرغوبیـت و کیفیـت خیلـی      مـسألۀ کنیم؛ این هست، منتها       کار وادار می  

اگـر چنانچـه جـنس    . اسـت؛ و اسـتحکام؛ اینهـا خیلـی مهـم اسـت      مهـم  
داخلی، تولید داخلی، این خصوصیات را داشته باشـد، بـه طـور طبیعـی              

  )1(».شود تمایل پیدا می
   لحاظ کردنِ نوآوري و ابتکار و زیبایی در تولیدات کشور-2/4

ی اسـت در  ی نـوآوري و ابتکـار و زیبـا   مـسألۀ  دیگـر هـم   ۀیک نکتـ  «
ی کـه بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد،          ی چیزها جملۀور، از   تولیدات کش 

درپـی و لحـاظ حـس،          تولیدات به صـورت پـی      همۀنوآوري کردن در    
ایـن یکـی از   . کننـده اسـت   شناسـی در مـصرف    یییعنی اشباع حس زیبا   

  )2(».مسائل قابل توجه هست که بایستی به آن اهمیت بدهیم
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  گفتار هفدهم
  معیشت

  
 به ، فواید رسیدگی به معیشت مردمضرورت رسیدگی(

 ، راهکارهاي بهبود به معیشت، موانعِ رسیدگیمعیشت
  )معیشت



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  :اشاره
         مـردم، رفـع مـشکالت معیـشتی و بهبـود رسیدگی بـه معیـشت

هـایی هـستند کـه در هـر      وضعیت معیشتی از جمله مهمترین مقولـه   
می بـه  تفاوت توجه جمهوري اسـال  . باشند  نوع حکومتی مطرح می   

 در آن اسـت کـه در جمهـوري    ماديها با سایر نظامهاي    این مقوله 
دینـی  شان یک اصل      ن و مردمی بودن   مسؤوالزیستی    اسالمی ساده 

ن از مـردم هـستند و در   مـسؤوال لذا . اساسی و پذیرفته شده است  و  
ــسامانیهاي      ــشکالت و ناب ــا م ــد و ب ــد دارن ــت و آم ــردم رف ــان م می

هستند و در جهت رفع این مـشکالت        شان از نزدیک آشنا       معیشتی
، چـون  مـادي در نظامهـاي  . کننـد  و بهبود معیشت مردم تـالش مـی     

ات اصـل هـستند ارزشـهاي معنـوي همچـون مردمـی بـودن و              مادی
ن مـسؤوال شـوند و    اصل محسوب نمـی    و خدمتگزاري  زیستی  ساده

آیند اغلب در منازلِ رویایی و اشرافی سکونت      وقتی روي کار می   
 ثـروت را  رويِ هر چه بیشتر از مقـام و شـهرت و      د و بهره  گزینن  می

  .دهند شان قرار می رویه
ــع تبعــیض در     ــصادي و رف ــودنِ عــدالت اقت ــل اصــل نب ــه دلی ب

، هرگاه هم که صـحبت از رفـع مـشکالت معیـشتی       مادينظامهاي  
شود و  شود اغلب شعارهایی صوري و اغوا کننده داده می   مردم می 

جانبـه   صورت واقعی و عادالنه و همـه ه  هرگز بهبود معیشت مردم ب    
  .گیرد در دستور کار قرار نمی

ویـت قـرار   اول معیـشت در  مسألۀاما در نظام جمهوري اسالمی      
 معیـشت مـردم و بهبـود    ةهاي معیـشتی و ادار    دارد و باز کردن گره    
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البتـه  . رود ن به شمار می مسؤوالآن، از جمله مهمترین انتظارات از       
قاي دین و اخالق و فرهنگ در کنار توجه بـه        ن باید به ارت   مسؤوال

ساز ارتقـاي ارزشـها قـرار     معیشت بپردازند و بهبود معیشت را زمینه  
  .دهند

رسیدگی به معیـشت و حـل مـشکالت معیـشتی امـري دشـوار           
است و موانع بزرگی هم بـر سـر راه آن وجـود دارد کـه از جملـه              

ل شـدنِ   توان تالش دشمن براي جلوگیري از حـ         مهمترین آنها می  
مــشکالت معیــشتی مــردم، اشــتباه در شــناخت مــشکالت مــردم و  

محتـوا بـه جـاي      جایگزین کـردنِ شـعارهاي سیاسـی جنجـالی بـی          
  .را ذکر کرد... مشکالت اصلی و

براي از میان برداشتن این موانع و حل مشکالت معیشتی لوازم          
 و راهکارهاي مؤثري وجود دارند که با استفاده از آنهـا مـی تـوان            

ترین ایـن   عمده. در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم تالش نمود  
مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، ابتکار   : لوازم و راهکارها عبارتند از    

ــالش همــه  ــوآوري، همکــاريِ دســتگاهها و ت ــه،  و پــشتکار، ن جانب
ی یــافزا اصــالح مبــانی اقتــصاد کــشور، امنیــت و همــاهنگی و هــم 

  .دستگاهها
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  یدگی به معیشت مردم و بهبود وضعیت معیشتی ضرورت رس-1
  اولویت اول در ، معیشتمسألۀ -1/1

معیـشت کـه نبـود، دیـن      .  اسـت  اولویت  اول معیشت قطعاً در     مسألۀ«
هم نیست؛ اخالق هم نیست؛ حفظ عصمت و عفت هم نیست؛ امید هـم    

  )1(».نیست
  
یـک بخـش   ویت دارد، اول معیشت مسألۀکنم     بنده تأکید می   که  این«
 کلّیاش بـه خـاطر ایـن اسـت؛ چـون بخـش معیـشت، بخـش مـش                  عمده
  )2(».است

  ترین نیاز کشور  معیشت، فوريمسألۀ -2/1
ترین کار این است که به مسائل اقتصادي          به اعتقاد من امروز فوري    «

ــدی اشــتغال، بــه مــسألۀ معیــشت و در رأس همــه مــسألۀو  پرداختــه تج 
  )3(».شود

   معیشت مردم، از مصادیق مبارزه با دشمنامورگشایی از  گره -3/1
. سـاالري حـرف بزنـد       امروز امریکا صالحیت ندارد راجع به مـردم       «

دولت امریکا صالحیت ندارد راجع به اصالح کشورها سخنی بـر زبـان             
امروز بزرگترین مبارزه با امریکـا،    . جاري کند؛ خود آنها کانون فسادند     

اصالح امور کـشور اسـت؛   کار کردن و تالش نمودن و مجاهدت براي     

                                                        
  .29/3/1379 بیانات در دیدار با نمایندگان دورة ششم مجلس شوراي اسالمی، به تاریخ - 1
  .19/4/1379 بیانات در دیدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران، به تاریخ - 2
 بیانات پس از مراسـم تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـوري آقـاي سـید محمـد خـاتمی، بـه تـاریخ             - 3

11/5/1380.  
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ن دولتی و بخشهاي مختلف بایـد       مسؤوال. خواهند  امریکاییها این را نمی   
هـاي امـور معیـشت      براي ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد و باز کردن گره          

هر کـس  . مردم و رونق دادن به اقتصاد کشور، حقیقتاً کار و تالش کنند  
 مبـارزه را بـا امریکـا    ها مجاهـدت و کـار کنـد، بزرگتـرین       در این زمینه  

هـاي ایـن کـشور و ایـن           خواهند گـره    کرده است؛ چون امریکاییها نمی    
  )1(».خواهند این مشکالت بماند ملت باز شود؛ آنها می

   معیشت مردم، جزو وظائف مدیران اسالمیة ادار-4/1
 امور اقتصادي مردم، فراهم کردن وسـائل  ادارة معیشت مردم،   ادارة«

ا همـه کارهـاي مثبـت و الزم و جـزو وظـائف فـرد             رونق اقتصادي، اینه  
  )2(».مسلمان و مدیران اسالمی است

  معیشت مردمو به معنویات توأمان  ضرورت رسیدگی -2
ــدگی معنــوي و جامعــۀ« ــا هــم داردمــادي اســالمی، زن  جامعــۀ.  را ب

کنـد، و   اسالمی، هم دین و اخالق و فرهنگ و معارف مردم را غنی می         
 و معیشت و کار و تولید و استخراج و اختـراع آنهـا       ماديهم به زندگی    

بایـد  .  اینهـا تـأمین شـده اسـت    همـۀ  اسالمی،  جامعۀدر یک   . توجه دارد 
  )3(».دنبال چنین حرکتی برویم

                                                        
  .5/5/1381 بیانات در دیدار با اعضاي ستادهاي نماز جمعۀ سراسر کشور، به تاریخ - 1
  .30/6/1387، به تاریخ 1429هاي نماز جمعۀ تهران در روز هجدهم رمضان   خطبه- 2
هـاي     سخنرانی در دیدار با وزیر، مسؤوالن و جمعی از جهادگران جهـاد سـازندگی، خـانواده        - 3

لـرزة اسـتانهاي گـیالن و زنجـان، بـه تـاریخ         عشایر، و جمعی از بازماندگان زمین  شهدا، گروهی از  
28/3/1370.  
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  مردمو بهبود وضعیت  فواید رسیدگی به معیشت -3
   مردمتدینساز   تأمین معاشِ مردم زمینه-1/3

نید و همت شما ایـن باشـد کـه مـردم      باید خودتان را سرباز دین بدا     «
البته اعتقاد من این اسـت کـه بخـشهاي اقتـصادي مـا اگـر             .  شوند تدینم

مـن  « شوند، معاش مردم را تـأمین کننـد؛ چـون            تدینخواهند مردم م    می
اگـر بخـشهاي اقتـصادي دولـت، معـاش مـردم را           . »المعاش له المعادلـه   
  )1(». خواهند شدتدینتأمین کردند، مردم م

  معنويساز حرکت به سمت تعالی   زمینه و مناسبه معیشت شایست-2/3
یـی اسـت کـه در آن، راه رسـیدن بـه             اسالمی، زنـدگی   ۀحیات طیب «

هاي نهایی این راه، از زندگی دنیایی مـردم     معنویت و اهداف و سرمنزل    
کند؛ منتها آبادي دنیا هـدف        اسالم دنیاي مردم را آباد می     . کند  عبور می 

 هدف نهایی عبارت اسـت از ایـن کـه انـسانها در زنـدگی             .نهایی نیست 
خـاطر، و از   دنیوي از معیشت شایـسته و مناسـب، از آسـودگی و امنیـت        

آزادي فکر و اندیشه برخوردار باشند و از این طریق بـه سـمت تعـالی و       
هر - اسالمی شامل دنیا و آخرت     ۀحیات طیب . فتوح معنوي حرکت کنند   

 کـه بـه سـمت اهـداف     -زنـدگی دنیـوي  مسأله این است که    .  است -دو
 باید زندگانی حقیقی و راستین عادالنـه را بـراي           -کند  الهی حرکت می  
  )2(».مردم تأمین کند

                                                        
  .5/6/1380 بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 1
  .18/2/1384 بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان، به تاریخ - 2
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   و بهبود وضعیت مردم موانع رسیدگی به معیشت-4
   تالشِ دشمن-1/4

انـد کـه هـم ملـت          به طور خالصه، دشمنان به چند چیـز امیـد بـسته           «
  .ید به آن توجه کنندایران و هم عناصر سیاسی با

ین هدف آنها این است که ملت را نسبت به نظام اسـالمی دلـسرد     اول
پراکنی آنها متوجـه بـه ایـن هـدف          و ناامید کنند؛ بیشتر تبلیغات و شایعه      

اند، این است که بتوانند اعتقـادات     دومی که به آن امید بسته      نقطۀ. است
هـاي سـخت بـوده     و ایمان مردم را کـه موتـور حرکـت آنهـا در گردنـه       

ــد  هــدف ســوم ایــن اســت تــا  . اســت، خــاموش کننــد و از مــردم بگیرن
 کـه  -توانند، کاري کنند کـه مـشکالت معیـشتی مـردم          یی که می  جا  آن

کننـد آنهـا را       ن دولتی و غیره تـالش مـی       مسؤوالدستگاههاي اجرایی و    
پراکنی و تبلیغات سـوء   از یک طرف با شایعه   .  حل نشود  -برطرف کنند 

 و انقالب و امام و ارزشهاي انقالبـی، مـردم را بـدبین و ناامیـد            علیه نظام 
کنند؛ از طرف دیگر با تالشهاي گوناگون مـانع از اصـالح امـور مـردم               
شوند و نگذارند مشکالت مردم برطرف گردد؛ از یک طـرف هـم هـر               

 ولـو ضـعفهایی کـه مـدیران         -ضعفی که در کشور وجـود داشـته باشـد         
  )1(».را به نظام اسالمی نسبت دهند آن -اجرایی و دولتها دارند

  شعارهاي سیاسیِجایگزینی  اشتباه در شناخت مشکالت مردم و -2/4
 که امروز کشور و ملت ما به آن احتیاج دارد، ایـن       یی  اساسی مسألۀ«

ــسؤوالاســت کــه   ــ م ــک جبه ــالش متحــد و  ۀن کــشور در ی  واحــد، ت
 مـردم   هماهنگی را براي بر طرف کردن مشکالت اقتـصادي و معیـشتی           

                                                        
  .5/5/1381معۀ سراسر کشور، به تاریخ   بیانات در دیدار اعضاي ستادهاي نماز ج- 1
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البته گفتن این مطلب به این معنا نیست که این کار شـروع             . شروع کنند 
کننـد و   ن دولتی و قـواي مختلـف تـالش مـی       مسؤوالنشده است؛ نخیر،    

کشند؛ اما باید موانع پیشرفت کارهـا را شـناخت و آنهـا        حقّاً زحمت می  
  .را از سر راه برداشت

ن و نخبگـان و   المسؤویکی از مهمترین موانع پیشرفت این است که         
توانند روي ذهنهاي دیگران اثـر بگذارنـد، در شـناخت      قشرهایی که می  

هـاي مـردم را درسـت نفهمنـد یـا       مشکالت مردم اشتباه کنند و خواسـته   
ارتبـاط بـا زنـدگی واقعـی         ارزش و بـی     هاي مردم را به نقاط کم       خواسته

، نمـسؤوال بایـد نخبگـان،   . مردم ربط دهند؛ این چیز بـسیار بـدي اسـت          
تواننــد روي افکـار مـردم بـه راحتـی اثــر      برجـستگان و کـسانی کـه مـی    

  .بگذارند، به این نکته توجه کنند
من در روزهاي قبل از آمدن بـه زنجـان، دو نظرخـواهی را از مـردم            

 انجـام ن خـود اسـتان     مـسؤوال یـک نظرخـواهی را      . زنجان مطالعه کردم  
ان بیایـد، حـرف و   داده و از مردم پرسیده بودند که اگـر فالنـی بـه زنجـ      

خواهید چـه چیـزي را    ن چیست و میمسؤوالي شما از دولت و       خواسته
 انجـام  - تهـران -به رهبري منتقل کنید؟ یـک نظرخـواهی هـم از مرکـز         

 انجـام ارتباط بـا هـم      با این که این نظرخواهیها را دو دستگاه بی        . گرفت
ت و داده بودند، عجیب این است که نتایج آن بسیار به هـم نزدیـک اسـ     

پرسـند مـشکل    وقتی از مردم مـی . ترین موارد، یکی است   بلکه در عمده  
گویند مشکل اصـلی بیکـاري، گرانـی و مـشکل      اصلی شما چیست، می   

 تـشخیص درسـتی اسـت کـه در سـال            ةدهنـد  ایـن نـشان   . معیشتی اسـت  
ن گفتـه شـد کـه روي    مـسؤوال گذشته و سال قبـل از آن داده شـد و بـه         

ف کـردن مـشکالت معیـشتی مـردم کـار        موضوع ایجاد اشتغال و برطـر     
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البتـه ایـن مـشکل، مخـصوص زنجـان        . کنید؛ مردم این را انتظـار دارنـد       
 ة نقاط دیگر که مردم حـرف و نظـر خـود را دربـار       همۀنیست؛ بلکه در    

در . انـد  اند، همین مطالـب را گفتـه     هایشان مطرح کرده    مهمترین خواسته 
ت اسـت و مـردم آن را       مسائل داخلی، نیازهاي مردم این موضوعا      زمینۀ

شـوند کـه شـعارهاي     اي هـم پیـدا مـی    البته عده . خواهند  ن می مسؤوالاز  
  )1(».کنند محتوا را جایگزین این مسائل می سیاسی جنجالی بی

   راهکارهاي مؤثر براي رفع مشکالت معیشتی-5
  مندي  صداقت و دلسوزي و عالقه-1/5

ت دارد، یـک بخـش   ویاول معیشت مسألۀکنم     بنده تأکید می   که  این«
.  اسـت کلّیاش به خاطر این است؛ چون بخش معیشت، بخش مش        عمده
 صــداقت و دلــسوزي و همــۀ نیروتــان را کــه شـما جمــع کنیــد، بـا   همـۀ 
 بقیـۀ مندي هم که کـار کنیـد، سـرعت خاصـی خواهیـد داشـت؛                  عالقه

  )2(».بخشها را هم باید با همان سرعت حرکت دهید
  بعیض مبارزه با فقر و فساد و ت-2/5

 چـه   -ن کـشور  مـسؤوال کنم که     بنده باز هم با صداي بلند اعالم می       «
 باید با فقر و فـساد  - مقننهة قضاییه و چه در قوقوة مجریه، چه در    قوةدر  

اگر بخواهند وضع امینت کـشور  . و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند      
، المللـی مـا را تـأمین کننـد      بیـت  عـزّت را، وضع معیشت مردم را، وضع       

  )3(». با همینهاستمبارزةراهش 

                                                        
  .21/7/1382 بیانات در اجتماع با شکوه مردم استان زنجان، به تاریخ - 1
  .19/4/1379 بیانات در دیدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران، به تاریخ - 2
  .7/10/1379هاي نماز عید سعید فطر، به تاریخ   بیانات در خطبه- 3
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  ، ابتکار و پشتکارتجدی تالش، -3/5
ترین کار این است که به مسائل اقتصادي          به اعتقاد من امروز فوري    «

.  پرداختـه شـود  تجدی اشتغال، با   مسألۀ معیشت و در رأس همه       مسألۀو  
هاي کوري نیستند کـه دسـتهاي توانـا     کدام از اینها معضالت و گره   هیچ
 اینها کارهـاي ممکـن   همۀ. کارآمد، نتوانند آنها را حل کنندکرهاي  و ف 

، ابتکار و پشتکار الزم است تا ایـن   تجدیو روانی هستند؛ منتها تالش،      
  )1(». گیردانجامکارها 

   نوآوري و تالش-4/5
گمـان از مرکزیتهـاي حـساب         کـه بـی    -شما اگر به تبلیغات جهانی    «
بینیـد یکـی از      نگـاه کنیـد، مـی      -شـود    سیاسی و امنیتی هدایت مـی      ةشد

 اقتـصاد   مسألۀنقاط امید دشمنان ما براي فلج کردن نظام اسالمی، همین           
هــاي  مــا منــابع ثــروت و درآمــد و نیــروي کــار فــراوان و زمینــه . اســت

توانیم بـسیاري از کارهـا        ما می . متعددي براي شکوفایی اقتصادي داریم    
پـس  . را از کـشور بـزداییم    زشت فقـر     ةتوانیم چهر   ما می .  دهیم انجامرا  

. ن دولتی، پیش و بیش از هر کار به ایـن مـسأله همـت بگمارنـد           مسؤوال
.  دولـت اسـت  ۀبخش اقتصادي دولت در واقع بزرگتـرین بخـش از بدنـ          

ــسؤوالچــه  ــصادي و چــه  م ــسؤوالن ســتادي اقت ــی بخــشهاي  م ن اجرای
گوناگون تولیدي و خدماتی، همـه بایـد یـک جهـت و یکـدل مـشغول             

اعتقـاد مـن ایـن    . گونه درنگی جایز نیـست    در این قضیه هیچ   . کار شوند 
ن خواهنـد توانـست    مـسؤوال هاي فراوانی که ما داریم،        است که با زمینه   

 آحاد ملـت بقبوالننـد و نـشان دهنـد     همۀدر مدتی نه چندان طوالنی، به      
                                                        

 بیانات پس از مراسـم تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـوري آقـاي سـید محمـد خـاتمی، بـه تـاریخ             - 1
11/5/1380.  
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که در وضع معیشتی و وضع عمومی اقتصادي، دگرگونی حاصـل شـده     
 دائماً بر زبان جـاري کننـد، در عمـل بـه      که  ینااین مژده را بدون     . است

ن اجرایـی کـشور   مسؤوالاین عمل صالح بزرگی است که     . مردم بدهند 
شـکی نیـست   . هاي دشمن اعتنـایی نکنیـد   به وسوسه. باید به آن بپردازند  

که امروز دستگاههاي استکباري جهانی از طرق مختلف در فکـر قبـضه    
مه جاي دنیا هـستند و اگـر الزم    منابع ثروت و امکانات در ه      همۀکردن  

باشد یک وقـت تبلیـغ خالفـی بـه صـورت وسوسـه در دلهـاي کـسانی                   
شـما بـه واقعیتهـاي کـاري     . کننـد  بیفکنند، حرفی ندارند و این کـار مـی   

 و تکیه بر بیناتی که قـانون اساسـی بـراي         تجدیخودتان نگاه کنید و با      
اسـالمی متکـی    که به احکـام اسـالمی و مقـررات         - کرده است  معینما  

 آن همــۀهــاي پــولی و مــالی و تولیــدي و خــدماتی و    در زمینــه-اســت
. چیزهایی که بـه اقتـصاد مـردم وابـسته اسـت، نـوآوري و تـالش کنیـد                  

  )1(».خداي متعال به این تالش برکت خواهد داد
  جانبه  همکاريِ دستگاهها و تالشِ همه-5/5

رفت و حـل    همه باید ذهنهاي خـود را بـه کارهـایی کـه بـراي پیـش               «
 مـسائل معیـشتی مـردم، مـسائل اقتـصادي           -مشکالت کشور الزم اسـت    

دستگاهها باید به هـم کمـک کننـد     .  منعطف کنند  - اشتغال مسألۀمردم،  
گیـرد، امـا بایـد شـتاب      کـار صـورت مـی   .  دهنـد انجـام و این کارهـا را     

  )2(».بیشتري پیدا کند و همه جانبه شود

                                                        
 بیانات پس از مراسـم تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـوري آقـاي سـید محمـد خـاتمی، بـه تـاریخ             - 1

11/5/1380.  
، بـه   بیانات در دیدار با گروه کثیري از کارگران و معلمان به مناسبت روز کارگر و هفتۀ معلـم       - 2

  .11/2/1381تاریخ 
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  ههاي عاقالنه و منطقین براي پیدا کردنِ رامسؤوال همت -6/5
هاي اقتصادي و معیشتی مردم بـاز   راه براي خدمت و باز کردن گره     «

 کـه در   -است؛ راه براي اجـراي عـدالت و پـر کـردن شـکاف طبقـاتی               
 بـاز   - ما که اسالمی است و نباید باشد، ولی متأسفانه وجـود دارد            جامعۀ
ــه و منطقــی وجــود دارد؛ . اســت  ن بایــد همــتمــسؤوالراههــاي عاقالن
  )1(».کنند

  هاي اقتصادي  مستحکم کردنِ پایه-7/5
ــسانی و  جامعــۀدر « ــرو و کرامــت ان ــسانی، فــضیلت و شــرف و آب  ان

 بـه  کـه  اینزند، البته این بهانه نشود براي      را می  اولارزش معنوي حرف    
ات و ترمیم معیـشت نباشـند؛ بایـد باشـند و راهـش هـم همـان                  مادیفکر  

  )2(».ي اقتصادي را مستحکم کنندها پایه: چیزي است که عرض کردم
   اصالحِ مبانیِ اقتصاد کشور-8/5

برطرف کردن مشکل معیـشتی از قـشر کـارگر و معلـم و قـشرهاي             «
فـرض کنـیم مـا     . دیگر، بـه اصـالح مبـانی اقتـصاد کـشور بـستگی دارد             

حقوق این انسان زحمـتکش را بیـست درصـد یـا چهـل درصـد اضـافه                  
رزش پـول ملـی را تـأمین نکـردیم، آن      کردیم؛ اما اگر تورم را مهار و ا       

 ۀرویـ  گیـرد، چنانچـه از رشـد بـی      مقداري که او امسال از ما اضـافه مـی         
اي بـراي او نـدارد؛ پـس مـا بـراي او کـار              تـر باشـد، فایـده       قیمتها پـایین  

  )3(».ستجا آنایم؛ بنابراین اساس کار  نکرده

                                                        
  .14/3/1381، به تاریخ )ره( بیانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینی - 1
  .10/2/1382 بیانات در دیدار با معلمان و کارگران، به تاریخ - 2
  .همان - 3
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  ن کشورمسؤوالحد و هماهنگ  تالش متّ-9/5
ه امروز کشور و ملت ما به آن احتیاج دارد، ایـن       ک یی  اساسی مسألۀ«

ــسؤوالاســت کــه   ــ م ــک جبه ــالش متّ ۀن کــشور در ی حــد و  واحــد، ت
هماهنگی را براي برطرف کردن مـشکالت اقتـصادي و معیـشتی مـردم              

  )1(».شروع کنند
   امنیت-10/5
 همـۀ  مهمی است و بدون امنیت، یک کشور در   ۀامنیت، بسیار مقول  «

 ۀعالیت و تالش، دچـار مـشکل اسـت؛ در مقولـ           هاي ف   ها و صحنه    عرصه
ــم، در مقولــ  ــ  ۀعل ــصادي، در مقول ــشرفتهاي اقت ــشتی و  ۀ پی ــسائل معی  م

توانـد    مقـوالتی کـه مـی     همۀ سازندگی کشور، در     ۀشهروندي، در مقول  
افتخارات بزرگ ملی را براي یک کشور به ارمغـان بیـاورد، پـیش نیـاز          

  )2(».اصلی و اساسی عبارت است از امنیت
  ی دستگاههایافزا  هماهنگی و هم-11/5
 اهتمـام بـه   - آن، دولت استمسؤولکار مهم دیگر، که مخاطب و      «

 معیـشت،  مـسألۀ : سـاز بـراي مـردم اسـت        ی و مـشکل   یرفع عوامل نارضا  
   منــصوبان دســتگاههامــسألۀهــاي اداري،   ســامانهمــسألۀ اشــتغال، مــسألۀ

نتظـامی،   نیـروي ا   مـسألۀ  شـهرداریها،    مـسألۀ  -بخصوص در سطوح باال   -
تواننـد بــسیاري از   رو هــستند و مـی  کـه مبـشراً و مـستقیماً بــا مـردم روبـه     

ی بـه وجـود     ییهایمشکالت مردم را برطرف کنند یا خداي نکرده نارضا        
بنابراین دستگاهها در مسائل گوناگون، اهتمام و همـاهنگی داشـته    . بیاید

                                                        
  .21/7/1382 بیانات در اجتماع با شکوه مردم استان زنجان، به تاریخ - 1
  .15/2/1384شترك نیروهاي نظامی و انتظامی استان کرمان، به تاریخ  بیانات در صبحگاه م- 2
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ه باشـد؛  ی داشته باشند؛ اختالف وجود نداشت     یافزا  باشند؛ هماهنگی و هم   
  ».که این هم مربوط به دستگاههاي دولتی است

  



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  گفتار هجدهم
  تولید

  
  )ءجایگاه، راههاي تقویت و ارتقا(



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  :اشاره
توانـد یـک     براي اقتصاد یک کشور، مهمترین بخشی کـه مـی         

تولیـد اســاس  . شـکوفایی پایـدار را بــه وجـود بیـاورد تولیــد اسـت     
ــصاد اســت  ــد، چــه در  . اقت  عرصــۀ صــنعت و چــه در  صــۀعرتولی

کــشوري کــه .  برخـوردار اســت اول درجــۀکـشاورزي از اهمیــت  
تولید نداشته باشد یـا در تولیـد ضـعفهاي اساسـی و بنیـادین داشـته         

  .باشد، خواسته یا ناخواسته وابسته و ذلیل خواهد بود
تقویت و ارتقاي تولید از جمله مهمترین اهداف کالن در هـر             

این کار راه حلها و راهکارهایی دارد     . گردد  کشوري محسوب می  
کــاري و  تــوان وجــدان کــاري و محکــم عنــوان نمونــه مــیه کــه بــ

سـازي بـراي اســتفاده از     تولیـد، فرهنـگ  مجموعـۀ درسـتکاري در  
تولیدات داخلی، ایجاد امنیت شـغلی بـراي کـارگران، اهمیـت بـه               
کیفیت، استفاده از ذوق و هنر ایرانی و ساخت محـصولِ بـا دوام و      

  .را نام برد... زیبا و فاخر و
ن مسؤوال. استمسؤوالن رفع مشکالت تولید یکی از وظایف     

 مقررات کشور تنگنا و چالش مجموعۀد در کدام نقطه از    نباید ببین 
  .براي تولید وجود دارد، آن را عالج کنند

مـدیریت پیـشرفت تولیـد وظیفـه دیگـري اسـت کـه بـر دوش         
 بخـصوص تولیـد   -د تولید در کشور بای. ن دولتی قرار دارد   مسؤوال
 پـیش  -بنیان و متکی به دانـش و مهارتهـاي علمـی و تجربـی       دانش

مـدیریت آن هـم بـا    . برود؛ ایـن بـه دسـت کـارگر و کارفرماسـت      
  .دولت است
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سیاستگذاري در جهت افزایش تولید ملی از لحـاظ کمیـت و             
 کـارآفرینی   مجموعۀریزي براي ارتقاي مهارتهاي       کیفیت و برنامه  

هـاي    آموزشهاي الزم و برگـزاري دوره انجامو کارگري از طریق   
ن در عرصه تولید به  مسؤوال دیگر وظایف    جملۀفنی و مهارتی، از     

  .آیند شمار می
تـرین نیـاز اقتـصاديِ هـر        توسعه و پیـشرفت در تولیـد، اساسـی        

ــه ایــن امــر مــستلزم   کــشوري را تــشکیل مــی دهــد کــه دســتیابی ب
ن و تولیـد کننـدگان و    مسؤوال ۀ شایست آفرینی  شناسی و نقش    وظیفه

  .باشد هاي تولید می زیرمجموعه
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   جایگاه بخش تولید در اقتصاد کشور-1
   و اهمیت درجۀ اول تولید اساس اقتصاد-1/1

.  تـالش را بایـد روي تولیـد بـرد          ةهاي کار اقتصادي، عمد     در زمینه «
  )1(».اساس مسأله، تولید است

  
 کشاورزي، از اهمیت    عرصۀه در    صنعت و چ   عرصۀتولید، چه در     «
کـشوري کـه تولیـد نداشـته باشـد، خـواهی         .  برخوردار است  اول درجۀ

 نفت و گاز دنیا هم زیر زمینهاي مـا و در        همۀاگر  . نخواهی وابسته است  
بینیـد    میکه اینخورد؛ کما  چاههاي ما ذخیره شده باشد، به دردمان نمی 

 چه ذخائر   -دنی و طبیعی  ی وجود دارند که از لحاظ ذخائر مع       یکشورها
ــسیار ذي   ــرژي، چــه ذخــائر فلزهــاي ب ــاب  ان  در کمــال -قیمــت و کمی

ثروتمندي هستند؛ اما خودشان بر روي این زمینی که زیـرش ایـن همـه              
  )2(».باري دارند بار و فالکت گنج خفته است، زندگی نکبت

  تولید اساس شکوفایی پایدار -2/1
ــد یــک   مــیبــراي اقتــصاد یــک کــشور، مهمتــرین بخــشی کــه  توان

شکوفایی پایدار را به وجود بیـاورد تولیـد اسـت؛ بخـصوص آن بخـش           
  )3(».اقتصاد تولیدیی که متکی است به دانش، متکی است به علم

                                                        
  .5/6/1382 بیانات در دیدار با اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 1
  .8/2/1389 بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ - 2
  .8/1/1390 بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه، به تاریخ - 3
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   راههاي تقویت و ارتقاي تولید-2
   وجدان کاري و محکم کاري و درستکاري-1/2

امروز در کشور ما خوشبختانه تحرك و تالش کار، تـالش خـوبی           «
 دادنـد و    انجـام اندارکاران تولید، تالش خـوبی را          دست مجموعۀ. است

ما باید خیلی جلو بـرویم،   . پیشرفت کردند؛ ولی ما هنوز در اوائل راهیم       
کـاري و درسـتکاري    هم وجدان کاري، محکـم   . خیلی باید تالش کنیم   

 الزم - کـار ة یعنی کارگر و مولد کار و تولید کننـد         - تولید مجموعۀدر  
ین رسـمی، رعایـت و مراقبـت و         مسؤولین دولتی و    سؤولماست، هم در    

توجه الزم است که ایـن حرکـت، حرکـت صـحیح و متعـادلی باشـد و         
  )1(». بگیردانجام

  سازي براي استفاده از تولیدات داخلی  فرهنگ-2/2
ام و امـروز هـم     کار آنچه ك من بر آن تأکید کرده        مسألۀدر مورد   «

 فرهنگ کشور خودمان را به سـمت  کنم، این است که ما باید    تأکید می 
ترویج تولید داخلی تنسیق و تنظیم کنیم و پیش ببریم؛ ایـن خیلـی چیـز            

 این فرهنگ به ملت مـا تزریـق   ماديدر گذشته، سالهاي مت   . مهمی است 
. هاي بیگانه و خـارجی برونـد   شده است که به دنبال مصنوعات و ساخته   

 اسـتدالل تـام و      شد این جنس خارجی اسـت، ایـن یـک           وقتی گفته می  
ایـن فرهنـگ   . تر بودن ایـن جـنس       تمامی بود براي بهتر بودن و مرغوب      

البته کیفیـت تولیـد داخـل در ایـن مـؤثر اسـت، تبلیـغ               . باید عوض شود  
 تولیـدات خـارجی در ایـن مـؤثر اسـت، تـشویق           ۀنکردن بیجا و بی روی    

                                                        
 بیانات رهبر معظّم انقالب در دیـدار بـا گـروه کثیـري از کـارگران و کارآفرینـان، بـه تـاریخ                    - 1
4/2/1387.  
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 چـه  - کارکنندةکارآفرین داخلی در این مؤثر است، وجدان کاري در     
 در ایـن مـؤثر اسـت،       -ب یـا مهنـدس کـار      گر ساده یا کارگر مجـرّ     کار

ین نقــش دارنــد، خــود کــارگر نقــش دارد، مــسؤولدولــت نقــش دارد، 
همه .  کاالي خارجی نقش دارد    کنندةکارآفرین نقش دارد، تاجر وارد      

باید دست به دست هم بدهند تا تولید داخل رجحـان پیـدا کنـد؛ ارزش        
ما و بر ذهنهاي ما حاکم شود که مـصرف          جامعۀپیدا کند و فرهنگی بر      

ما به قیمت بـه کـار واداشـتن یـک       . کردن تولید داخلی را ارزش بدانیم     
کنـیم، یـک کـارگر داخـل       کارگر بیگانه کـه تولیـد او را مـصرف مـی           

ین کـشور، سیاسـتگذاران کـشور،       مـسؤول  همۀ. کنیم  کشور را بیکار می   
رگران، دولـت  ن تبلیغـات کـشور، خـود کارآفرینـان، خـود کـا       مسؤوال

  .بخشهاي مربوطه به این نکته باید اهمیت بدهند
امروز خوشبختانه بسیاري از محصوالت و مصنوعات داخـل کـشور        

چـرا مـا   . هاي بیرونـی و خـارجی اسـت    برتر و گاهی بسیار برتر از مشابه      
اعتنـاء باشـیم؟ گذشـت آن روزي          باید نسبت به مصنوعات خودمان بـی      

ت به دست خودشان، بـا بیانـات زهـرآگین       که وابستگان به دستگاه قدر    
آنهـا  . کردند که ایرانی قادر به تولید و ساخت نیست          خودشان تلقین می  

آنها به روح ابتکار و شوق کار در کشور لطمـه         . ایران را عقب انداختند   
تـرین    امروز جوانـان مـا پیچیـده      . انقالب آمد وضع را عوض کرد     . زدند

ین همه زیر ساخت در کشور بـه وجـود    ا. دهند   می انجامکارها را دارند    
 فنی بـا ذهـن   ةآمده است براي کارهاي بزرگ، این همه کارهاي پیچید  

. ین دنبـال ایـن کارنـد   مـسؤول . گیرد   می انجامو ابتکار جوان ایرانی دارد      
امروز باید رو بیاورند همه به سمت مصنوعات و تولیدات داخلـی؛ ایـن               
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  )1(».باید یک فرهنگ شود
  نیت شغلی براي کارگران ایجاد ام-3/2

امروز باید رو بیاورند همه به سمت مصنوعات و تولیـدات داخلـی؛         «
البتـه یـک بخـش مهـم از ایـن هـم مربـوط               . این باید یک فرهنگ شود    

شود به امنیت شغلی کارگران، که این هم بایستی همـه بـه آن توجـه        می
ی داشـته   البال باشد؛ مطمئن باشد؛ امنیـت شـغل         داشته باشند؛ کارگر فارغ   

گـذار و کــارگر، مـدیر کارگــاه و    و کارفرمــا و کـارگر، ســرمایه . باشـد 
ایـن  . کارگر دست به دست هم بدهند بـرادروار، کارهـا را پـیش ببرنـد              

  )2(». کارمسألۀمربوط به 
   تولیدات به کیفیت دادن اهمیت-4/2

 صـنعت، هـم   زمینـۀ ما امروز تولیدات داخلی زیادي داریم؛ هـم در   «
رزي؛ باید به کیفیت اینها اهمیت بدهیم، کیفیت اینهـا را            کشاو زمینۀدر  

باید جوري باشد که مصرف کننده احـساس کنـد آنچـه کـه              . باال ببریم 
شـود، از   شود، به دست کارگر ایرانـی تولیـد مـی        در کشورش تولید می   

لحـاظ کیفیــت، یــا بهتــر از نــوع خــارجی اســت یــا الاقــل همــسطح آن  
  )3(».است

و هنر ایرانی و ساخت محصولِ بادوام و زیبـا و          استفاده از ذوق     -5/2
  فاخر
 خـود  ۀبرد، سلیق ی که ذوق خود را به کار می      یجا  آنکارگر ایرانی   «

                                                        
  .9/2/1388 بیانات در دیدار با جمعی از معلمان، پرستاران و کارگران، به تاریخ - 1
  . همان- 2
  .1/1/1389 بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي، به تاریخ - 3
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بـرد، کـار جالـب و      ماهر خود را به کـار مـی    ۀبرد و سرپنج    را به کار می   
اي از هنـر و کـار         این کارهاي هنريِ آمیخته   . آید  ی از آب درمی   یتماشا

ه داشتند، امروز هم وجود دارد؛ این معنـا محـسوس         که ایرانیها درگذشت  
 همـین  -آیـد  ی که ذوق و هنر ایرانی به میدان مییجا  آن. و مشهود است  

کنـد، ابتکـارش، ذوقـش، هنـرش، محکـم        کارگري کـه دارد کـار مـی       
اآلن خوشبختانه در تولیـدات  . شود جالب و ماندگار   کار می  -اش  کاري

اش بعـضی   هات خـارجی  کشور محصوالت زیـادي هـست کـه از مـشاب          
تـر، هـم      بهتر است، بعضی بمراتب بهتر اسـت؛ هـم زیبـاتر، هـم محکـم              

مـان؛ چـه     مواد تولیـدي همۀتر؛ این را ما باید عمومیت بدهیم، در      جالب
مواد مـصرفی خـوراکی، چـه مـسائل مربـوط بـه پوشـاك، چـه مـسائل                  

شـود، بایـد    ی کـه تولیـد مـی      ی چیزها همۀدر  . زندگی، چه مسائل تزئینی   
ــریم؛ و مــی ا  کــارگري، طراحــان، مجموعــۀ. تــوانیم یــن را در نظــر بگی

تواننـد    گذاران، کارگران دستی، کارگران ماشینی می       مهندسان، سرمایه 
مـا بایـد همتمـان را بـر ایـن قـرار بـدهیم؛ ایجـاد         .  دهندانجاماین کار را  

  )1(».این، یک کار کالن است. محصول بادوام، زیبا و فاخر
  در قبال بخش تولیدن مسؤوال وظایت -3
   رفع مشکالت تولید-1/3

 مقـررات کـشور مـزاحم بـا تولیـد       مجموعـۀ ببینید در کدام نقطه از      «
البته این کـار نگـاه کـالن و دیـد وسـیع            . وجود دارد، آن را عالج کنید     

 وزارت اقتصاد و دارایی، بانک      -اقتصادي الزم دارد که مجموع بخشها     
کـه شـریک    ... زي، بازرگـانی و   هاي صنایع، کشاور    مرکزي، وزارتخانه 

                                                        
  .7/2/1390 بیانات در دیدارهاي با هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، به تاریخ - 1
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در امر ترکیب و ساماندهی اقتـصادي کـشور هـستند، بـا همـدیگر روي         
  این مسأله فکر کنند و ببینند کجا گیرهایی وجـود دارد کـه مـانع تولیـد             

چه تولید صنعتی و چـه تولیـد کـشاورزي، علمـی و آنچـه مربـوط بـه                 -
شها وزارت علــوم و آمــوزش و پــرورش و کارهــاي تحقیقــاتی و پژوهــ

 تولیـد در کـشور وجـود دارد و مـا     زمینـۀ امروز حقیقتـاً   .  است -شود  می
وران خـوب و اسـتعدادهاي درخـشان و بـاال و         امدیران، متخصصان و فن   

  )1(».دلهاي گرم داریم
   مدیریت پیشرفت تولید-2/3

بنیان، متکـی بـه دانـش      بخصوص تولید دانش   -باید تولید در کشور   «
ــی ــه دســت کــارگر و   پــ-و مهارتهــاي علمــی و تجرب ــن ب ــرود؛ ای یش ب

مدیریت آن هم با دولت است؛ بایستی سازماندهی کننـد،          . کارفرماست
 که ما چند سال پیش بـه دسـتگاههاي   44این سیاستهاي اصل    . کار کنند 

توانـد نقـش ایفـاء کنـد؛ منتهـا       دولتی و قانونگذاري ابـالغ کـردیم، مـی       
  )2(». بکنندجا اینت الزم را در  دقّهمۀبایستی 

   سیاستگذاري در جهت افزایش تولید ملی-3/3
ما باید تولید ملی را افزایش بدهیم، تقویت کنـیم؛ عـادت کنـیم بـه        «

مصرف تولیدات داخلی؛ عادت کنـیم بـه بـاال بـردن کیفیـت تولیـدات                
ین دولتـی و همچنـین قانونگـذاران        مسؤولداخلی، که البته در این مورد       

  )3(».وظائف سنگینی دارند

                                                        
  .5/6/1382 بیانات در دیدار با اعضاي هیأت دولت، به تاریخ - 1
  .8/2/1389 بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ - 2
  .5/9/1389 بیانات در دیدار کارگزاران نظام، به تاریخ - 3
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  مجموعۀهاي  ریزي براي ارتقاي مهارت ه برنام-4/3
ما باید کاري کنیم که کاالي ایرانی به عنوان یک کـاالي محکـم،       «

 ایرانـی و  کننـدة مطلوب، زیبا، همراه با سلیقه و بادوام در ذهن مـصرف         
 کارآفرینی و کـارگري و  مجموعۀاین باید همت . غیر ایرانی باقی بماند  

ممکـن اسـت   . ی داردینیازهـا  ار، پیشالبته این ک . متصدیان این امر باشد   
 کـه اینهـا   -هاي ایجاد مهـارت الزم باشـد   آموزش مهارتهاي الزم، دوره 

 لـیکن بایـد هـدف ایـن         -کار دستگاههاي دولتی و امثـال دولتـی اسـت         
  )1(».باشد

                                                        
  .7/2/1390 بیانات در دیدار با هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، به تاریخ - 1
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  :اشاره
علــم مایــه رونــقِ اقتــصادي و اقتــدار علمــی زیــر بنــايِ اقتــدار  

  .اقتصادي است
بنیان از جملـه      علم پشتوانه ثروت اقتصادي است و تولید دانش       

گردد چـرا     مهمترین اهداف اقتصادي در هر کشوري محسوب می       
که اقتصاد تولیديِ متکی به دانـش، بـسترساز شـکوفایی اقتـصادي             

  .باشد می
 مهــمِ دیگــر ارتبــاط تنگاتنــگ و در هــم  ۀولــعلــم بــا یــک مق

ــده فنــاوري یکــی از  . اي دارد کــه آن هــم فنــاوري اســت    پیچی
ــیم و      ــاه عظـ ــه جایگـ ــت کـ ــم اسـ ــصوالت علـ ــرین محـ بزرگتـ

  .سازي در دنیاي امروز دارد سرنوشت
 تلـخ و    ۀ پیشرفت علم و فنـاوري در غـرب، تاریخچـ          ۀتاریخچ
ن را هـم بایـد در     آور و فاجعه باري بوده است که دالیـل آ           تأسف

آفاتی همچـون   .  جستجو کرد  ماديآفات علم و فناوري در دنیاي       
طلبـی، در   گري، تخریـب طبیعـت و اسـارت انـسان، انحـصار       سلطه

انـدوزان و قدرتمنـدان قـرار         داران و ثـروت     خدمت اهداف سرمایه  
گرایی از جمله معـضالتی هـستند کـه از دیربـاز            گرفتن و خشونت  
انـد تـا    اند و سـبب گردیـده   ناوري در غرب شدهگریبانگیر علم و ف  

ــ   ــعه یافت ــشورهاي صــنعتی و توس ــشرفتهاي   ۀک ــا وجــود پی ــا ب  دنی
، از نظــر مـادي هــاي  آور و مــا فـوق تــصورشان در عرصـه   شـگفت 

معنوي و اخالقیات روند رو بـه انحطـاطی را طـی کننـد و فـساد و                  
  .ابتذال و خوي تجاوزگري در آنها چشمگیر باشد

 گــیگرا و غربزدمـادی بــل از انقـالب نیــز بـه خــاطر   در ایـرانِ ق 
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 وضعیت نه تنها بهتر از این نبود بلکه بدتر هم        ،سردمداران طاغوت 
 علم و فنـاوري کـشور بـه طـور کامـل بـه            ۀقبل از انقالب تکی   . بود

در دورانِ قاجـار و پهلـوي عقـب مانـدگی و وابـستگی             . غرب بود 
 آفـات اخالقـی   علمی و فناوريِ عظیمی در کشور وجود داشـت و   

بنـدباري در کـشور در سـطحی     فرهنگ غربی همچون فـساد و بـی   
  .گسترده نمایان بود

خوشبختانه پیروزي انقالب این روال را بر هم زد و جمهـوري    
اسـالمی از همـان نخـست در مـسیر نفـی وابـستگیها و دسـتیابی بــه        
اقتدار علمـی و فنـاوري حرکـت نمـود و ایـن موضـوعی بـود کـه               

گري علیه نظام اسـالمی    لذا به توطئه؛کبران عالم نبود خوشایند مست 
ها از همان سـالهاي نخـست انقـالب آغـاز گردیـد        در تمامی زمینه  

که البته جمهوري اسالمی هم با تقویت فناوري و پیشاهنگ شـدن         
  .هاي دشمنان مبادرت ورزید در تولید علم به مقابله با توطئه

تـدار نـسبی در   جمهـوري اسـالمی در حـال حاضـر بـه یـک اق      
الًکشورمان . عرصه علم و فناوري رسیده است    بـه تولیـد علـم و    او 

دهـد و در وهلـه    فناوري با تکیه بر نیروهاي بومی اهمیت مـی       رشد  
  حفــظ ــه عــزّتدوم از علــم و فناوریهــاي دنیــا بــا شــرط  و تکیــه ب
  .نماید نیروهاي خودي و حفاظت از انقالب استفاده می

ــ  ــران ب ــ جمهــوري اســالمی ای ــن سیاســت و روی  علمــی و ۀا ای
 تحــسین برانگیــزي در ةالعــاد فنــاوري، دســتاورهاي عظــیم و فــوق

 علم و فناوري بدست آورده است که مهمترین آنها عبارتند    ۀعرص
ــوي و اســتقالل و   : از ــا ارزشــهاي معن ــاوري ب ــش و فن آمیخــتن دان

 بـه  آن علمـی و فنـاوري و صـدور    ة کارهـاي پیچیـد   انجامآزادي،  
بی به پیشرفتهاي خیـره کننـده و کـم نظیـر در عرصـه       خارج، دستیا 

هـايِ عرصـه علـم و فنـاوري توسـط        نـاممکن انجامعلم و فناوري،  
جوانانِ ایران زمین، دستیابی به پیشرفتهاي چشمگیر در عرصه علم          

  ...و فناوري و
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   اهمیت و عظمت علم-1
اسـت،  ) الـسالم   علیـه (من یک وقتی این روایـت را کـه از معـصوم             «
؛ یعنی علم و دانـش بـراي یـک          »العلم سلطان «: ض کردم، که فرمود   عر

من وجده صال و من لـم یجـده   «.  اقتدار استۀملت و براي یک فرد مای     
؛ کسی که این قدرت را پیدا کند، دسـت برتـر را دارد و آن       »صیل علیه 

مانـد و     کسی که نتواند علمی را بـه دسـت بیـاورد، زیردسـت بـاقی مـی                
  )1(».برتر را خواهند داشتدیگران بر او دست 

   بین علم و اقتصادۀ رابط-2
   رونقِ اقتصاديۀ علم، مای-1/2

آورد؛ در  علم با خودش رفاه و سیادت سیاسی و برتري نظـامی مـی         «
کنـد؛ پـول یـک      بخشهاي اقتصادي و سیاسی نفوذ کلمه ایجـاد مـی   همۀ

اینهـا  . دهـد  کند و اقتصاد یک کـشور را رونـق مـی      کشور را تقویت می   
  )2(».همه هنرهاي علم است

   اقتدار علمی زیربنايِ اقتدار اقتصادي-2/2
توانـد سـخن خـود را بـه           یک ملت، با اقتدار علمـی اسـت کـه مـی           «

توانـد سیاسـت     افراد دنیا برساند؛ با اقتدار علمی است که می        همۀگوش  
اقتـصاد هـم بـه دنبـال     . برتر و دست واال را در دنیاي سیاسی حـائز شـود       

طـوري اسـت؛    امـروز ایـن  . آید؛ پول تابع تواناییهاسـت  ست می اینها به د  
. شود به پول تبدیل کرد و از لحـاظ اقتـصادي هـم قـوي شـد            علم را می  

                                                        
  .1/1/1390 بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال نو، به تاریخ - 1
 بیانات در دیدار با جمعی از برگزیدگان المپیادهاي جهانی و کشوري و افراد ممتاز آزمونهاي          - 2

  .3/7/1381 به تاریخ ،1381 و 80سراسري سال 
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  )1(».این، جایگاه علم است
عـدالتی    تبعیض و بـی    ،ماندگی  سازِ رفعِ عقب     پیشرفت علم زمینه   -3/2

  در اقتصاد
اسـتعدادها  .  دارنـد ی دانش پژوهی و دانشمندي را    ی انسانها توانا  همۀ«

ی یالبته مختلف است، لکن هیچ کشوري نیست که در آن انـسانها توانـا           
ــالقودامنــۀایــن را نداشــته باشــند کــه در ایــن  ه و  وســیع و عظــیمِ علــم ب

باالستعداد، یک جایگاهی براي خودشـان پیـدا کننـد و یـک نقـشی در        
 نـشان   او،ۀ او، تـاریخ او، تجربـ  ۀاگـر کـشوري کـه سـابق      . آن ایفا کننـد   

ی اسـت و از متوسـط بـاالتر    یی باالیتوانا  ی استعداد او،یدهد که توانا  می
 این بایستی در ایجـاد علـم،    - که کشور ما قطعاً از این قبیل است        -است

 علم، در پیشرفت علم نقش ایفا کند و اگر توانست این نقـش      ۀدر توسع 
 همۀی در عدالت ماندگی، این تبعیض و بی    وقت این عقب   را ایفا کند، آن   

هاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي از بین خواهد رفـت و خواهـد              زمینه
ی یشد داراي سهم برابر در مقابل کشورهاي دیگـر و در مقابـل قـدرتها             

  )2(».که امروز وجود دارند
   ثروتۀ علم پشتوان-4/2

علـم  . آید  علم به دست میناحیۀآید، از    ثروت هم اگر به دست می     «
  )3(».را اهمیت بدهید

                                                        
ــشگاه امــام صــادق   - 1 ــشجویان دان ــا اســاتید و دان ــدار ب ــات در دی ــه( بیان ــسالم علی ــاریخ )ال ــه ت ، ب

29/10/1384.  
  .25/4/1386 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در بازدید از پژوهشکدة رویان، به تاریخ - 2
  .6/8/1388  بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور، به تاریخ- 3
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  بنیان در اقتصاد ویت قرار داشتن تولید دانشاول در -5/2
بنیان، متکـی بـه دانـش      بخصوص تولید دانش   -باید تولید در کشور   «

  )1(». پیش برود-و مهارتهاي علمی و تجربی
   اقتصاد تولیديِ متکی به دانش، بستر ساز شکوفایی اقتصادي-6/2

وانــد یــک ت بــراي اقتــصاد یــک کــشور، مهمتــرین بخــشی کــه مــی«
اسـت؛ بخـصوص آن بخـش    ی پایدار را به وجود بیاورد، تولیـد     یشکوفا

  )2(». که متکی است به دانش، متکی است به علماقتصاد تولیدیی
   و رابطۀ آنها علم و فناوري-3
   و معنويمادي اقتدار ۀ پیشرفت علمی و فناوري پشتوان-1/3

اسـت، ایـن    کشور، آن چیزي که خیلی مهـم  ۀریزي توسع در برنامه «
 مادي و معنوي ما بایـد  گذاریهاي  تمرکز سرمایه  ةاست که ما ببینیم عمد    

 یعنـی   - معنـوي  کجا باشد؛ چون بدیهی اسـت سـرمایۀ مـادي و سـرمایۀ            
خواهیم کـشور   اگر می.  نامحدود نیست-همت و نیروي انسانی و انگیزه  

 توسـعه بـه معنـاي مطلـوب و منظـور خودمـان، نـه        -را به توسعه برسانیم   
 ببینــیم کجاهــا بایـد بیــشتر بــراي  -لزومـاً توســعه بـه معنــاي رائــج غربـی   

  .گذاري متمرکز شویم سرمایه
 علـم و  ألۀاعتقاد راسخ من این اسـت کـه اگـر چنانچـه بـر روي مـس          

ــه ــاوري و نخب ــروري ســرمایه فن ــیم، حتمــاً د  پ ــا رگــذاري کن  یکــی از ب
و بـه دنبـال     پیشرفت علمی   . ایم  گذاري کرده   ترین کارها سرمایه    ویتاول

آن، پیشرفت فناوري، بـه کـشور و ملـت ایـن فرصـت و ایـن امکـان را                   
                                                        

  .8/2/1389 بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ - 1
  .8/1/1390 بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه، به تاریخ - 2
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بنـابراین بـا یـک نگـاه     .  و معنـوي پیـدا کنـد    ماديخواهد داد که اقتدار     
.  مـا بـر ایـن اسـاس اسـت          ۀتکیـ . راهبردي، علم یک چنین اهمیتی دارد     

شاءاهللا وقت بود و من هـم یـادم      حاال این علم با چه هدفی است، اگر ان        
اي عـرض خـواهم کـرد کـه جهتگیـري       ماند، در آخر شاید یک جملـه      
  .حرکت علمی ما چه باید باشد

 علـم و  مـسألۀ ترین کارها عبارت اسـت از         ویتاولبنابراین یکی از با   
  )1(».فناوري؛ این در کشور الزم است

   فناوريۀ پیشرفت علمی پیش نیازِ پیشرفت مقتدرانه در عرص-2/3
د داشته باشد، پیشرفت فنـاوري را هـم بـا        وقتی پیشرفت علمی وجو   «

دهـد و در    آورد، و پیشرفت فناوري هم کشور را رونـق مـی            خودش می 
چیـز نیـست؛ و اگـر     اگر علم نباشد، هیچ. آورد جامعه نشاط به وجود می  

 از دیگـران  ۀیـی و دروغـی و وام گرفتـ    فناوري هم باشد، فناوري عاریـه  
  )2(».علم را باید رویانید. داست؛ مثل صنعتهاي مونتاژي که وجود دار

   ایجاد و تکمیلِ فناوريۀ توسعه علم الزم-3/3
 همۀآنچه که پیشرفت هست، این است که ما از هر که و هر جور،             «

 عمـل و   مرحلـۀ دانشهاي مورد نیازمان را فرا بگیـریم؛ ایـن دانـش را بـه               
 دامنـۀ  کـه   ایـن  بـدهیم، بـراي      انجامکاربرد برسانیم، تحقیقات گوناگون     

ــادي    ع ــات بنی ــدهیم، تحقیق ــعه ب ــم را توس ــات  انجــامل ــدهیم، تحقیق  ب
 دهیم، تا فناوري را به وجود آوریم یا فنـاوري          انجامکاربردي و تجربی    

جدیدي را به وجود بیاوریم یا فناوري را تکمیل کنیم؛ تصحیح کنـیم و       

                                                        
  .14/7/1389 بیانات در دیدار با نخبگان جوان، به تاریخ - 1
  .11/9/1383ما، به تاریخ  بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سی- 2
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  )1(». بدهیمانجام
  مادي آفات علم و فناوري در دنیاي -4
  گري  سلطه-1/4

 عوامل تبلیغـی    وسیلۀه   جهانی همیشه کوشیده است که ب      سلطۀ نظام«
 علـم و  ۀخود، احساس حقارت و ناتوانی و نیاز را در ملتهایی که از قافل          

انـد، تقویـت کنـد و آنـان را همیـشه نیازمنـد خـود         فناوري عقـب مانـده   
  )2(».نگهدارند

  
واقعیت قضیه در پیشرفت علمی غرب، واقعیت بسیار تلـخ و بـسیار             «
آوري است؛ واقعیتی است که انسان به هیچ قیمتی حاضـر نیـست      فتأس

پیشرفت علم در دنیـاي غـرب، چـه از وقتـی            . به سمت آن حرکت کند    
 باید گفـت تحـرك فکـري،       -که اساساً تحرك علمی غرب شروع شد      

 که از قرن شـانزدهم مـیالدي در ایتالیـا و          -که مقدمۀ تحرك علمی بود    
ع شـد، چـه آن وقتـی کـه انقـالب      در انگلیس و در جاهاي دیگـر شـرو     

ــد، ایجــاد       ــه وجــود آم ــیس ب ــدا در انگل ــرن هجــدهم ابت صــنعتی در ق
ت بزرگ و ماشینهاي عظیم که بتدریج در طول چند ده سـال      اکارخانج

 حـاال آنچـه کـه در خـود     -این اتفاق افتاد، بعد تولید ثـروت از ایـن راه       
اي  نـد، طبقـه  ها شد، چه حقوقی پایمال شد، چه فقرایی از بـین رفت جا  آن

که بر اثر این ماشینهاي بزرگ بـه وجـود آمـد، چـه ظلمهـایی بـه مـردم            
 بعد بتدریج گسترش ایـن علـم و فنـاوري در دیگـر              -کردند، آنها بماند  

                                                        
  .18/8/1385 دیدار با دانشجویان، به تاریخ - 1
، )ره(خمینی   بیانات در دیدار با میهمانان داخلی و خارجی دهمین سالگرد ارتحال حضرت امام- 2

  .12/3/1378به تاریخ 
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کشورهاي اروپایی، به قیمـت نـابودي آزادي بـسیاري از ملتهـا، تهدیـد            
هویت بسیاري از ملتها و وارد آمدن یک ظلم عظیم، همـراه بـا سـبعیت             

آنها احساس کردنـد مـواد اولیـه    . بر بسیاري از کشورها و ملتها تمام شد       
ــن هــم در     ــد؛ ای ــروش الزم دارن ــازار ف ــد ب ــد، احــساس کردن الزم دارن
کـشورهاي دیگـر بــود؛ لـذا از ایـن دانــش اسـتفاده کردنـد و در مقابــل       
شمشیر و نیزه، توپخانـه تولیـد کردنـد؛ بعـد هـم انگلیـسیها و هلنـدیها و                

و فرانسویها و بعضی دیگـر از کـشورهاي اروپـایی راه افتادنـد            پرتغالیها  
آفرینـی   قدر با ابزار علم و فناوري در دنیا فاجعه      رفتند به اطراف دنیا، آن    

المعارف عظیم خواهد شد     کردند که اگر اینها را جمع کنند، یک دائره        
فقط آمریکا هم نیست؛ آمریکا بعـد ملحـق    . ... آور  با دهها مجلد و گریه    

  .هشد
در . شما مالحظه کنید اینها در هند چه کردند، در چـین چـه کردنـد     

شـما  -قرن نوزدهم، انگلیسیها در هند فجایعی آفریدند که من یقین دارم    
 یـک هـزارم   -دهید جوانها کمتر هم به تاریخ و به این چیزها اهمیت می      

» ونهـر «. ایـد  آنچه را که اتفاق افتاده، شما در تبلیغات و در حرفها نشنیده 
بـه گفتـۀ او، در دورانـی    . نویسد اینهـا آمدنـد هنـد    در کتابِ خودش می   

که هنوز انقالب صنعتی نشده بود و ماشینهاي بـزرگ بـه وجـود نیامـده            
بود، شبه قارة هند از لحـاظ صـنعت، یکـی از کـشورهاي پیـشرفتۀ دنیـا                  

که کار خودشان را پیش ببرند، صنعت هند را نـابود          اینها براي این  . بوده
ند؛ طبقۀ متوسط هند را نـابود کردنـد؛ پیـدایش حرکـت بـه سـمت          کرد

دانش و صنعت را با انواع و اقسام تضییقها متوقف کردند؛ یک بیمـاري        
مزمن در کالبد یک ملت به وجود آوردند و تزریـق کردنـد؛ کـه هنـوز          
که هنوز است، بعد از گذشت تقریباً صـد و پنجـاه سـال از شـروع ایـن                 
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شـبیه ایـن کـار را در       .  عالج نـشده   جا  آنماري در   کارها در هند، این بی    
چین کردند؛ فجایعی که در چین آفریدند، فـشاري کـه بـه ملـت چـین                  

بـه  . در آفریقـا چـه کردنـد      . اینها مـال قـرن نـوزدهم اسـت        . وارد کردند 
در آفریقـا و    . کمک علم، در خود قارة آمریکا چه فجایعی را آفریدنـد          

هـا   چقـدر خـانواده  . آزاد برده شدنددر آمریکاي التین، چقدر انسانهاي  
  .جوري پیدا کردند علم را این. تار و مار و نابود شدند

بنابراین جهت علم عبارت بود از حرکـت بـه سـمت ثـروت، بـدون              
اروپاییهـا همــان وقـت هــم   . اي اخـالق و ایمــان و معنویـت   رعایـت ذره 

ت ترین قبائـل در حمـال   کردند، اما رفتارشان از وحشی     ادعاي تمدن می  
کـنم، شـعار    اینهـایی کـه عـرض مـی    . تر بوده   اي وحشیانه   گوناگون قبیله 

نیست؛ اینها هر کدامش سند، مدرك و تعبیرات دقیق دارد که چه کـار       
اي از آنهـا را   اگـر مـن گوشـه   . کردند؛ که االن مجال توضیح نیـست    می
فهمیدید که در آسیاي شرقی، در آفریقا و در نقاط دیگر،          گفتم، می   می

یلۀ همین اروپاییها و غربیها و با ابزار علـم آنهـا چـه اتفـاقی افتـاده                به وس 
چون هدف، ثروت بود، بنابراین اخالقی وجود نداشـت، مـذهبی          . است

  .وجود نداشت، خدایی وجود نداشت
کنـد   این علم، آن وقتی که رشد پیدا مـی . خواهیم ما این علم را نمی    

زي که امـروز کـشورهاي   رسد، می شود مثل این چی و به منتها درجه می 
شـود   شود این همه ظلـم و سـتم، مـی    شود بمب اتم، می    غربی دارند؛ می  

  تـرین کـشور دنیـا از لحـاظ دموکراسـی      نـابودي دموکراسـی در مـدعی   
شود اختالف طبقاتی روزافزون و شـکاف طبقـاتی؛            می -یعنی آمریکا -

و خواب، میلیونها زیر خط فقر در یـک کـشور ثروتمنـد       میلیونها کارتن 
نـه تعلیمـات    . ما دنبال این علـم نیـستیم      . اي ندارد   این علم فایده  . پیشرفته
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

انبیاء، نه تعلیمات اسالم، نه وجـدان انـسانی، مـا را بـه ایـن طریـق سـوق           
  )1(».آفریند دهند؛ هیچ شوقی در انسان نمی نمی

   تخریب طبیعت و اسارت انسان-2/4
یریم؛ چون غـرب  توانستیم الگو بگ  خواستیم و نمی    از غرب هم نمی   «

در غـرب، علـم   . چیزهایی داشت، اما به قیمت نداشتن چیزهاي مهمتري  
بود، اما اخالق نبود؛ ثروت بود، اما عدالت نبود؛ فنـاوري پیـشرفته بـود،          

  )2(».اما همراه با تخریب طبیعت و اسارت انسان
   انحصارطلبی-3/4

 همـین اسـت کـه اگـر علـم بـه یـک دلیـل         کلّـی طـور     حرف من به  «
 -شناسـیم  کنیم کـامالً مـی       که آن دلیل تاریخی را هم فکر می        -خیتاری

اي از ملتها و بخشی از مردم دنیا قرار گیـرد و اینهـا               در انحصار مجموعه  
علم را انحصاري نگهدارند و تبعـیض قائـل شـوند و علـم را بـه ملتهـاي          

اي براي تحمیل سیاستهاي خودشـان قـرار         دیگر بفروشند و آن را وسیله     
 این، ظلـم بـزرگ    -وجود آمد    استعمار اصالً از همین نقطه به       که -دهند

نظـر اسـالم   . علم باید مثل ثروت، عادالنـه توزیـع شـود    . به بشریت است  
.  کـشورها و ملتهـا توزیـع شـود        همـۀ هم همین است که علـم بایـد بـین           

 ما این فناوري را نبایستی به مردم آسیا یـا جاهـاي دیگـر بـدهیم،            که  این
آیـد،    صار فناوري است که وقتی در اقتصاد پـیش مـی          همان طلبیدن انح  

آیــد و آنهـا بــه انــسانها ظلــم   کارتلهـاي عظــیم اقتــصادي بـه وجــود مــی  
  )3(».کنند می
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علم و فناوري

  داران و قدرتمندان قرار گرفتن  در خدمت اهداف سرمایه-4/4
علـم و  . انـد   امروز علم دست کسانی است که از بشریت بویی نبرده         «

 بـشري و  جامعـۀ ست که صددرصد به زیان    فناوري در خدمت اهدافی ا    
  )1(».اندوزان و قدرتمندان است داران و ثروت به نفع سرمایه

  گرایی  خشونت-5/4
دنیاي غرب از دو سه قرن قبل از این به دانش برتـر و فنـاوري برتـر       «

. دســت یافــت و ســوراخ دعــاي ثــروت و انباشــت ثــروت را پیــدا کــرد 
، تفکـرات فلـسفی اجتمـاعی      مکتبهاي اجتماعی گونـاگونی پدیـد آمـد       

ــد آمــد  ــاگونی پدی ــستی، فکــر   -گون ــر تفکــر اومانی ــی ب ــسم مبتن  لیبرالی
 هدف اینها یا هدف آن کسانی که دنبـال ایـن      -دموکراسی و امثال اینها   

د بشر را به آسایش، به آرامـش و بـه رفـاه    نافکار رفتند، این بود که بتوان    
بـشر در   . س اینهـا بـود    عک. برسانند؛ لیکن آنچه در واقع تحقق پیدا کرد       

 تفکر اومانیستی و در جهت نظامهاي انسانگرا نـه فقـط بـه انـسانیت        ۀسای
دست نیافت، به آسایش دست نیافـت، بلکـه بیـشترین جنگهـا، بیـشترین       

ترین رفتارهاي انسان بـا انـسان در ایـن        کشتارها، بدترین قساوتها، زشت   
  .دوره به وجود آمد

دیـروز  . تـر بودنـد، بـدتر بودنـد         تهآن کسانی که در این میدان پیشرف      
ی نقل کرده بـود کـه آمریکـا        یتوي روزنامه خواندم که از منابع آمریکا      

 هـشتاد کودتـاي     - یعنـی در ظـرف پنجـاه سـال         -90 دهـۀ  تـا    40 دهۀاز  
هاي ثـروت و    شما ببینید این کسانی که به قله      ! نظامی در دنیا راه انداخته    

چــه و چــه دســت پیــدا فنــاوري و ســالح و ســاخت تجهیــزات و چــه و 
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  )1(».شان این است کردند، وحشیگري
   دورانِ قاجار و پهلوي علم و فناوري در ایران-5
هـاي پیـشرفت اروپـایی در کـشور مـا        قاجـار نـشانه  دورةاز اواسـط  «

روشنفکران ما کسانی بودند که به اروپا       . بتدریج شروع کرد ظاهر شدن    
 لذا بـا پیـشرفتهاي آنهـا آشـنا         خواندند؛  هاي آنها را می     رفتند یا نوشته    می
ایـن حـرف   . دیدنـد  شدند و خود را در مقابل آنها ناتوان و حقیر مـی         می

 است از طرف روشنفکرهاي صدر مشروطه، کـه مـا فقـط و         شدةتکرار  
 همـۀ گوینـد، در   فقط باید دنبال غربیها راه بیفتـیم و بـه هرچـه آنهـا مـی              

زاده و دیگـران نقـل       ون زندگیمان عمل کنیم؛ این حرفی که از تقی        ؤش
 آنهـا  ۀگفتند ما باید صددرصد به نـسخ    اینها می . شده و واقعیت هم دارد    

، خالقیـت و نگـاه      ععمل کنیم تا پیش برویم؛ یعنی مجـال ابتکـار، ابـدا           
ایـن  . گنجیـد   اینها نمـی محاسبۀبومی به مسائل علمی و صنعتی مطلقاً در     

شـدیم    توصیه میرا از این طرف حساب کنید؛ حاال طرف مقابلی که ما  
به این که از او تبعیت کنیم، چیست؟ همـان انقـالب صـنعتی و انقـالب           

یی است که نگاهش فقط محدود بـه چـارچوب      علمی و پیشرفت علمی   
شود؛ بلکه بـه دنیـا بـه چـشم یـک ذخیـره و یـک انبـار            کشور خود نمی  

 بتوانـد حجــم  کــه ایـن بـزرگ کـه بایــد از آن اسـتفاده کنــد و ببلعـد تــا     
ایـن زمـانی   . کنـد   بیشتر کند و خود را توسعه دهد، نگـاه مـی        خودش را 

کـنم، زمـانی اسـت کـه بـیش از صـد سـال از شـروع          که من اشـاره مـی   
استعمار گذشته بود؛ یعنـی پرتغالیهـا، اسـپانیاییها، انگلیـسیها، هلنـدیها و              

 دنیـا، از جملـه   ةنخـورد  بخشهاي مختلف اروپا به مناطق ثروتمنـد دسـت    
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علم و فناوري

 بقیـۀ  هنـد، انـدونزي، آفریقـا و    ةاقیانوس هند، شـبه قـار     منطقۀ ما،   منطقۀ
منــاطق گونــاگون دســت انداختــه بودنــد و آن ثروتهــاي عجیــب و       

لقیات اروپاییها هم در این کار      . نخورده را پیدا کرده بودند      دست البته خُ
لقیات مثبت است، بعضی از آنها منفی         . تأثیر داشت  من . بعضی از این خُ

لقیـات منفـی بـدانم؛ نـه،             از کسانی نیستم که غرب     یها را یکـسره داراي خُ
اینها سـوار   . ند، دنبالگیرند ا  خلقیات مثبت هم دارند؛ خطرپذیرند، شجاع     

نخـورده   کشتی شدند، راه افتادند، رفتند تا بـه کـشورها و منـاطق دسـت             
آسیا را فتح کردند، آفریقـا را فـتح     . برسند؛ یعنی انبارهاي ثروت طبیعی    

  . را هم فتح کردندکردند، طبعاً آمریکا
گویـد مـا بایـد صددرصـد        وقتی در ایران، متفکر عالم سیاسی ما می       

کنـیم؟   رو آنها شویم، چه وضعی پیـدا مـی   کوچک ابدال غربیها و دنباله    
رو او  خواستیم کوچـک ابـدال و نوچـه و دنبالـه     اگر آن طرفی که ما می 

بشویم، انسان منـصف و موجـود عـادلی بـود و قـصد تجـاوز و تعـرض                    
نداشت، خیلی خوب بود؛ امـا طـرف مقابـل مـا کـی بـود؟ آن موجـود                    

 عظیم جهـانی بـا عنـوان یـک انبـار      ة به گستر ةمتعرض، متجاوز و نگرند   
او هم وارد شـد و  . مواد رشد و تعالی زیستی؛ ما شدیم کوچک ابدالِ او  

علم و صنعت خودش را به ما نداد؛ ما را تربیت علمی و فرهنگی نکـرد،   
کند؛ مـا در دوران نوسـازي        وزي که شاگرد را تربیت می     مثل استاد دلس  

کـه بنـده از   -علمی و صنعتی ایران و به قول آقایان، دوران مدرنیزاسیون   
 ة شـدیم مثـل یـک کـارگر سـاد        -آیـد   گونـه تعبیـرات خوشـم نمـی         این

 ةیـک کـارگر سـاد     . ساختمانی در اختیار یـک معمـار و یـک مهنـدس           
، در ساختن خانـه نقـش دارد، امـا      تواند بکند؟ بله    ساختمانی چه کار می   

صرفاً نقش جسمانی و غیرفکري؛ گل بده، آجر بده، گچ بـده، یـا اینهـا          
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  )1(». انحطاط ما از این جهت استدورة. را روي هم بچین
   علم و فناوري در جمهوري اسالمی ایرانالزامات -6
   علمی و فناوري از همان سالهاي نخست انقالبة شروعِ محاصر-1/6

نظـام جمهـوري اسـالمی بـه وجـود آمـد؛ قـدرتهاي          ! ظه کنید مالح«
فهمیدنـد کـه نظـام جمهـوري اسـالمی بـراي          مـی  زمسلط دنیا در آن رو    

کردند، لذا     آنها یک تهدید است؛ این را درك می        ۀطلبان  مقاصد قدرت 
 با او مخالفت کردند؛ اما این تهدید به خـاطر خـود کـشور ایـران      اولاز  

 بود که جمهـوري اسـالمی حـرف نـو و حـرف              نبود، بلکه به خاطر این    
الملـل، حـرف و     سیاست بـین  عرصۀیی است؛ در دنیاي اسالم و در          تازه
هاي جـذاب اسـت و خیلـی از       هاي نو جمهوري اسالمی، جزو ایده       ایده

دانـستند؛ لـیکن بـه     آنها ایـن مـسائل را مـی   . کند مبانی آنها را متزلزل می    
می قـادر بـر مانـدن نیـست؛         دادند که جمهـوري اسـال       خودشان تسال می  

زند و ثـروت هـم از     را می  اولچون در دنیایی که علم و فناوري حرف         
آیـد، وقتـی کـشوري از لحـاظ علمـی و       راه علم و فناوري به دست مـی  

فناوري توانایی نداشت و محاصره هم شد، نگذاشـتند بـه آن برسـد، بـه                
 و هـوا  خودي خود خواهد خشکید؛ مثل درختی و نهالی که بـه آن آب   

خــشکد و احتیــاجی نیــست کــه آن را قطــع کنیــد؛  نـدهی؛ بتــدریج مــی 
طـور خیـال    آنها دربـارة جمهـوري اسـالمی ایـن    . رود خودش از بین می   

گفتنـد تـا دو مـاه دیگـر، گـاهی       کردنـد؛ لـذا در اوایـل انقـالب مـی          می
گفتنـد تـا پـنج سـال دیگـر،          گفتند تا یک سـال دیگـر و گـاهی مـی             می

مرتـب بـه خودشـان وعـده     ! ی و نابودشدنی است جمهوري اسالمی رفتن  
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علم و فناوري

 علمــی محاصــرة اقتــصادي کردنــد، هــم محاصــرةآنهــا هــم . دادنــد مــی
 فنــاوري و تکنولوژیــک کردنــد، هــم جنــگ را محاصــرةکردنــد، هــم 

ــستند    ــل مــا در جنــگ، هرچــه توان ــد، هــم از طــرف مقاب تحمیــل کردن
آوار حمایت کردند و کمکش کردند که بلکه بتوانند این مـشکالت را        
بیننـد   کنند روي سر جمهوري اسالمی و آن را از بین ببرند؛ اما حاال می              

کـه بعـد از بیـست و پـنج ســال، جمهـوري اسـالمی از زیـر آوارهـا قــد         
کشیده و بیرون آمـده؛ روي پـاي خـودش ایـستاده و بـه خـود متکـی و               

 علمـی و فنـاوري هـم    زمینـۀ بـین و در      امیدوار است و بـه آینـده خـوش        
فهمند  است؛ اینها واقعیاتی است؛ این واقعیات را آنها می      پیشرفت کرده   

هـاي   هـاي بـسیار مهـم و حـساس، رتبـه      دانند که در بعضی از زمینه   و می 
  )1(». را در دنیا به دست آورده استاول

   تقویت فناوري و پیشاهنگ شدن در تولید علم-2/6
طوح  دشـمنان در سـ   جانبۀتواند ما را در مقابل تهاجم همه          آنچه می «

تقویـت  : مختلف حفظ کنـد، همـین فهرسـتی اسـت کـه عـرض کـردم              
ایمان، تقویت علـم، تقویـت فنـاوري، تـسلط بـر فنـون روز، پیـشاهنگ          
شدن در تولید علـم، شـکوفایی اسـتعدادهاي آحـاد ملـت و جوانـان در             

 چـه علـوم انــسانی، چـه علـوم طبیعـی، چـه انــواع       -هـاي مختلـف   رشـته 
ی و تقویــت همــدلی در میــان  همبــستگی ملــ-گونــاگون علــوم تجربــی
  )2(».تواند یک ملت را تقویت کند مردم؛ اینهاست که می

                                                        
  .15/8/1383هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   بیانات در خطبه- 1
  .11/2/1384 بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمان، به تاریخ - 2
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3/6- عزّت حفظ  
جمهوري اسالمی ایران، آنچه را که امروز دارد، با همـت فرزنـدان    «

ـ . خود به دست آورده است  کـس در دنیـا    ت هـیچ ما گردنمان زیر بار منّ
ایـم؛ امـا بـا         کـرده  البته از تجهیـزات مـدرن جهـانی اسـتفاده         . خم نیست 

  )1(».عزّتباز هم استفاده خواهیم کرد؛ اما با . عزّت
   تکیه به نیروهاي خودي-4/6

: کـنم   من امروز به شما فرزندان شجاع این آب و خاك عرض مـی            «
بنـدیم   ما، در را و راه را بـه روي خودمـان نمـی         . به خودتان متکی باشید   

علـم و فنـاوري   . کنـیم که از امکانات جهان و فنـاوري جدیـد اسـتفاده ن      
تواند آن را منحصر بـه خـود    کس نمی  بشریت است و هیچ   همۀمتعلق به   
 بـشر در تکـوین موجـودي    همۀ. ت آن را بر سر کسی بگذاردبداند و منّ 

مـا راه را بـه روي خودمـان         . انـد   امروز مدنیت بشري، با هم سـهیم بـوده        
 ۀنکتـ : م اسـت سلّاما دو نکته م  . دانیم  بندیم و این را حق خودمان می        نمی
شـما بایـد همـت      .  اصلی ما به نیروهـاي خـودي اسـت         ۀ، تکی که  این اول

کنید؛ شما باید بسازید؛ شما باید مهارت به دست بیاورید؛ همچنـان کـه           
ــن راه     ــدي در ای ــسیار بلن ــالب اســالمی، گامهــاي ب ــروي انق ــس از پی پ

 داننـد کـه امـروز،       برداشت کسانی که اطالعات و اخبـار را دارنـد، مـی           
ــان مــا در نیروهــاي مــسلح جمهــوري    ــسلط جوان آشــنایی، مهــارت و ت
اسالمی بر تجهیزات پیچیده و مدرن، دهها برابر بیش از قبـل از انقـالب          

  )2(».امروز ما روي پاي خودمان هستیم. است

                                                        
  .18/7/1371اصفهان، به تاریخ » پایگاه هوایی شهید بابایی« بیانات در جمع پرسنل - 1
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   حفاظت از انقالب-5/6
 دوم این که، محـصول ایـن همـه دسـتاورد، بـراي حفاظـت از            نکتۀ«

 این گوهر گرانبهایی که ملت ما با خون خـود  انقالب است؛ حفاظت از  
  )1(».آن را به دست آورده است

  ضرورت پیشرفت و شکستن مرزهاي علم به کمک غرور ملی -6/6
 ما باید پیشرفت کنیم و مرزهاي علم را بشکنیم و بـاز کنـیم،        که  این«

 خودخواهانه نیست، کـه مـا چـون ایرانـی هـستیم،         ۀیک نگاه نژادپرستان  
بلـه، مـا غـرور ملـی هـم داریـم؛ ایـن را انکـار           . ار را بکنـیم   باید ایـن کـ    

 و عـزّت کنـیم و احـساس      خودمـان نگـاه مـی      ۀمـا بـه گذشـت     . کنـیم   نمی
ــاز  . کنــیم ســرافرازي مــی ــودیم کــه اســالم را بــا آغــوش ب مــا کــسانی ب

هـاي دیگـر    بیـت را زودتـر از خیلـی    پذیرفتیم؛ ما کسانی بودیم که اهـل      
همـه تـالش    در راه گـسترش اسـالم ایـن   شناختیم؛ ما کسانی بـودیم کـه     

هـاي   کردیم؛ ما کسانی بـودیم کـه مظلومـان اهـل بیـت را کـه در خانـه           
 امــان نداشــتند، در آغــوش خــود - یعنــی مدینــه و مکــه و کوفــه-خــود

هـا کـی    ن امامزادهآشما ببینید چقدر امامزاده در ایران هستند؛    . پذیرفتیم
انـد کـه بـه ایـران آمدنـد و        نیاینهـا کـسا   . هستند؟ اینها که ایرانی نبودند    

ایرانیها با آغوش باز اینها را پذیرفتند؛ حتی گاهی براي اینهـا جنگیدنـد              
 منطقـۀ  -از همین مازنـدران مـا و گـیالن مـا    . و در راه اینها تالش کردند 

یی از ایرانیهاي ما بلند شدند و بـه یمـن     یک عده-شمال رشته کوه البرز  
 ۀیمنیهـا شـیع  .  برپـا کردنـد  جـا  آندي را در  یـ  ز ۀرفتند و حکومـت شـیع     

 سـربازان ایرانـی و    وسیلۀزیدي هستند و حکومت زیدي داشتند؛ این به         

                                                        
 . همان- 1
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توقع ما بـراي آینـده،   . مجاهدان و مدافعان اسالم و تشیع صورت گرفت  
کنیم؛ اما فقـط ایـن    ناشی از اعتزاز ملی خودمان است؛ این را انکار نمی       

  .و اسالمی است نگاه انسانی -طور که گفتم  همان-نیست
 اختـصاصی الزم اسـت، فــضاي   بودجـۀ البتـه تحقیقـات الزم اسـت،    

تشویق و میدان دادنِ به کار الزم است، اتصال دانـشگاه بـا صـنعت الزم      
  )1(». اینها جزو لوازم کار استهمۀاست؛ 

  آن مراکزِ فعالِ تحقیقاتی و حمایت از لزوم -7/6
 کـه همـان تحقیـق       -ن دولتی هم باید ایـن پایـه و اسـاس را           مسؤوال«
 مورد توجه قرار دهند و بدانند کـه نـه علـم و نـه فنـاوري، بـدون         -است

هم دانـشگاههاي   . وجود مراکز فعال تحقیقاتی، پیشرفتی نخواهد داشت      
ــشگاهها بایــد ان  اهللا مــورد  شــاء مــا، هــم مراکــز تحقیقــاتی خــارج از دان

  )2(».حمایت و توجه قرار بگیرند
   علوم و فناوريةشور در حوز احصاء نیازهاي اصلی ک-8/6

ــد احــصاء  ةنیازهــاي اصــلی کــشور در حــوز « ــاوري بای ــوم و فن  عل
  )3(».شوند

   علم و فناوريۀماندگیِ کشور در عرص  تالش براي جبرانِ عقب-9/6
 علم و فناوري؛ مسألۀترین کارها عبارت است از       ویتاولیکی از با    «

افتـادگی مـزمن    قـب ها یـک ع     ما در این زمینه   . این در کشور الزم است    
تاریخی فاحـشی داریـم، کـه گنـاهش بـه گـردن کـسانی اسـت کـه بـا                     

                                                        
  .5/12/1383 بیانات در دیدار با جمعی از مهندسان و محققان فنی و صنعتی کشور، به تاریخ - 1
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هـاي خودشـان، بـا        ورزي  سیاست خودشان، با رفتار خودشـان، بـا طمـع         
هاي خودشان، این بیمـاري مـزمن را بـر یـک چنـین ملـت                انگاري  سهل

خواهیم خودمان را از زیر این بـار،          و ما حاال می   . بزرگی تحمیل کردند  
ین مـسؤول بنـابراین مـن، شـما،       . این بختک سنگین خالص کنـیم     از زیر   

ین بخشهاي مختلف کشور و هر انـسان باشـرف در ایـن     مسؤولربط،    ذي
کشور که امکانی دارد، باید در این زمینه تالش کند؛ هر کـس بـه قـدر          

ی کـه امـسال وارد دانـشگاه        یند؛ از یـک دانـشجو     مـسؤول همـه   . خودش
ین نظـام آموزشـی   مسؤولتر، تا اساتید، تا شده، تا دانشجوهاي برتر و باال     

و علمی کشور، تا بخشهاي مختلف، در سلـسله مراتـب اداري و علمـی               
همه باید تالش کنیم، همه باید کار کنـیم، همـه بایـد بـدویم تـا                  . کشور

 بـر خودمـان را جبـران       ةافتادگی تـاریخی تحمیـل شـد        بتوانیم این عقب  
  )1(». استجدي مسألۀکنیم؛ این یک 

   نجیبانۀ محصوالت علمی تجاري سازي-10/6
هـاي علمـی و صـنعتی        یافتـه . سازي خیلی مهـم اسـت        تجاري مسألۀ«

 در دفتـر مـا   مـسؤول برادران . بایستی بتوانند در کشور تولید ثروت کنند   
 مـا بایـد   1404اي کردند؛ نظر آنها ایـن اسـت کـه تـا سـال           یک محاسبه 

بنیـان   از راه صنایع دانشبتوانیم حداقل بیست درصد از درآمد کشور را    
بنیــان تــأمین کنــیم؛ یعنــی از محــل فــروش   و فعالیتهــاي تجــاري دانــش

ایـن چیـزي اسـت کـه بایـد خیلـی از دسـترس دور            . محصوالت علمـی  
دانش، منشأ تولید ثروت است؛ البته به شـکل صـحیح، بـه شـکل              . نباشد

چنـان کـه دنیـاي غـرب از دانـش بـراي تحـصیل ثـروت                نجیبانه، نـه آن   

                                                        
  .14/7/1389اریخ  بیانات در دیدار نخبگان جوان، به ت- 1
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البتـه  .  مختـصري خـواهم کـرد   ةشـاءاهللا اشـار   اده کرد که من بعد ان استف
 باشـد، بایـستی از      مـسؤول تجاري کـردن اگـر در ذهنیـت دسـتگاههاي           

 صـنعتی را تعریـف   ة علمـی و پـروژ    ة یعنی از وقتی کـه مـا پـروژ         -آغاز
کـه کـار      به فکر تجاري کردنش باشـیم؛ نگـذاریم بعـد از آن            -کنیم  می

 در مـسأله  بایـد ایـن   اولاز .  کـه بازاریـابی کنـیم   تمام شد، به فکر بیفتیم    
 کشور اسـت  مسؤولمحاسبات بیاید؛ که البته این مربوط به دستگاههاي   

  )1(».که دنبال کنند
   تأسیس شرکتهاي علمی و فناوري-11/6
 کـه امکـان تأسـیس    - یادداشـت کـردم    جـا   این من   -پیشنهاد کردند «

کتهاي علمـی و فنـاوري،   اي از شرکتها که عبارت است از شـر    نوع تازه 
جمعی کـار علمـی    ها هستند که مایلند دسته  خیلی. در کشور فراهم شود   

ن بـه  مـسؤوال ایـن کمکـی کـه دولـت و     . کنند، تحقیقـات علمـی کننـد    
کنند، منحصر نماند به کمـک بـه افـراد؛            پیشرفتهاي علمی و فناوري می    

ي تجـاري  البته اینهـا بـا شـرکتها      . این شرکتها مورد حمایت قرار بگیرند     
گیـرد، اشـتباه    که مالیات و تسهیالت متعارف بـانکی بـه آنهـا تعلـق مـی             

کـنم ایـن    فکر مـی . نشوند؛ بلکه به طور ویژه به این شرکتها کمک شود     
دولت بایـد در ایـن زمینـه یـک مـدیریت      . کار، کار الزم و مهمی است    

  )2(».اي به کار ببرد هوشمندانه
   تشکیل پژوهشگاههاي ویژه-12/6
.  دیگر که خیلی مهـم اسـت، تـشکیل پژوهـشگاههاست          ألۀمسیک  «
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در هر دانـشگاهی عـالوه بـر پژوهـشگاههاي مـستقلی کـه وجـود دارد،             
خود دانـشگاهها بـه امـر    .  به وجود بیایدجديالاقل باید یک پژوهشگاه    

. پژوهش، به صـورت یـک مجموعـه در درون دانـشگاه اهمیـت بدهنـد       
شـان بـا     رابطـه  کـه   ایـن البته نـه    . هاي ما بروند به سمت پژوهشگاهها       نخبه

دانش و تعلیم و تعلم قطع شود، بلکه همچنان که میل خود نخبگان هـم             
همین است که سراغ پژوهش بروند، جذب ایـن پژوهـشگاهها شـوند و              

طـوري کـه قـبالً      همـان -امکانـات .  دهنـد  انجـام  کار پژوهشی    جا  آندر  
ژوهش کننـد؛ ایـن    در اختیارشان قرار بگیرد تا بتوانند پـ        -عرض کردیم 

کنـد؛ هـم    کنـد، قـانع مـی    همان چیزي است که یک نخبه را راضی مـی  
رسـاند و احـساس    انـدازد و بـه فعلیـت مـی        استعداد او را بـه جریـان مـی        

ی کـه در مـورد عـدم امکـان      یهـا   تواند کار کند، هم وسوسه      کند می   می
هـا توسـعه پیـدا      که روز به روز هم این وسوسـه   -شود  کار در کشور می   

ــی ــد م ــی -کن ــی و ب ــد شــد   خنث ــر خواه ــن  . اث ــی در ای شــرکتهاي علم
 علمـی و از پختگـی       ۀپژوهشگاهها این امکان وجـود دارد کـه از تجربـ          

انـد،    خدمتـشان بازنشـسته شـده     دورةاساتید دانشگاهها که بعـد از پایـان         
 ۀدر ایـن صـورت، یـک حلقـ        . استفاده شود و اینهـا حـضور پیـدا کننـد          

 کـه همـین   - پژوهنـده و پژوهـشگر  وصلی خواهد شد بـین نـسل جدیـد      
  )1(».اند  و مجربینی که دورانی را در دانشگاهها گذرانده-جوانهایند

  و صنعت  به فناوري علمتبدیل ۀایجاد چرخلزوم  -13/6
 دیگـر الزم    چرخـۀ  بـر ایـن،      ةعـالو .  علمی کامل الزم است    چرخۀ«

است؛ از پدید آمدن یـک فکـر در ذهـن یـک نخبـه یـا یـک نابعـه، تـا                
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ل آن به مرکز علمی و فعالیت علمی روي آن و تبدیل این فکر بـه      تحوی
اي از یک علم، تا عبـور از ایـن مرحلـه و رفـتن بـه            یک علم یا به شاخه    

میدان فناوري و به عرصه آمدن فناوران و نخبگان فناوري و صـنعتی بـر          
 که بـه آن خـواهم      - تجاري کردن  مسألۀ علمی، تا بعد به      ۀروي این یافت  

پـس عـالوه بـر    .  دیگـر اسـت  چرخـۀ رسد؛ این هم باز یـک    ب -پرداخت
 علمـی بایـد بـه وجـود بیایـد کـه علـوم، همـدیگر را         چرخۀ یک   که  این

تکمیل کنند، به هم کمک کنند، یک منظومه به وجود بیایـد، چرخـه و    
 علمــی، تــا ة علمــی و ایــدۀوار دیگــري از تولیــد اندیــش  زنجیــرهۀسلــسل

دن به میدان فناوري و صـنعت،   ذهنی علمی، تا آم   مجموعۀتشکیل یک   
  )1(».تا آمدن به بازار و تبدیل به محصول هم باید حتماً به وجود بیاید

   علم و فناوريۀ دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمی در عرص-7
   آمیختنِ دانش و فناوري با ارزشهاي معنوي و استقالل و آزادي-1/7

ري از نیـروي ملتـی   گی ما با اتکال به خداي بزرگ و مقتدر و با بهره    «
که به ایمان و معرفت، مجهـز اسـت، هـدفهاي بـزرگ خـود را تعقیـب                  

  .ایم کرده و با گامهاي مستحکم به سوي آن پیش رفته
دانش و فناوري را آمیخته با ارزشـهاي معنـوي و اسـتقالل و آزادي                

ــ  ــا تقی ــردم ســاالري را برخاســته از    را همــراه ب ــی و م ــه حــدود دین د ب
  )2(».ایم کار بستهه ا گرفته و بآموزشهاي قرآنی فر

  به خارجآن  علمی و فناوري و صدورِ ة کارهاي پیچیدانجام -2/7
 علمی  ةسازند، کارهاي پیچید    هاي پیچیده را می     جوانان ما کارخانه  «

                                                        
  . همان- 1
  .8/11/1382 پیام به کنگره عظیم حج، به تاریخ - 2
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علم و فناوري

ــرآورده مــی   مــیانجــامو فنــاوري را  ــاز کــشور را ب ــه  دهنــد، نی کننــد، ب
انی کـه تجـارت   کشورهاي دیگر هم به عنوان مستشار و بـه عنـوان کـس       

  )1(».رسانند کنند، کمک می علمی و فناوري می
  نظیر  دستیابی به پیشرفتهاي خیره کننده و کم-3/7

کنـد، درهـاي محـصوالت     کـس بـه او کمـک نمـی       ملتی کـه هـیچ    «
بندنـد، بعـد نـسل دوم و     صنعتی و پیشرفتهاي فنـاوري را بـه روي او مـی         

 دارنـدگان   همـۀ ! نـد ک  سوم و چهارم سانتریفیوژها را خودش تولیـد مـی         
خـوب، اینهـا   . ماننـد   اي در دنیا مبهوت می      اي و صنعت هسته     قواي هسته 

کـس بـه او       از کی یاد گرفتند؟ ملتـی کـه از لحـاظ علـوم زیـستی هـیچ                
بینند از سلولهاي بنیادي، حیـوان   کنند می کمک نکرده، ناگهان نگاه می    

رند؟ هفت تـا،  در دنیا چند تا کشور این را دا. آورد تولیدي به وجود می   
در بـین ایـن همـه کـشورها، ایـن همـه مـدعیان،               . هشت تا، نه تا کـشور     

آیـد بـه ردیـف هـشتم       مـی - مثالً فرض کنید  -ناگهان از ردیف دویستم   
العـاده   ایـن حـاکی از چیـست؟ حـاکی از اسـتعداد فـوق       . گیـرد   قرار می 
  )2(»نیست؟

یـران   علم و فناوري توسط جوانـانِ ا ۀ عرص انگیز در   رشد حیرت  -4/7
  زمین
ــۀامــروز جوانهــاي مــا در  « ــم، در زمین ــۀ عل ــاوري کارهــازمین ی ی فن
کنند که خیلی براي ما، براي کسانی کـه پـانزده سـال پـیش، بیـست                   می

خواستند براي آینـده فکـر کننـد،          سال پیش، بیست و پنج سال پیش می       
                                                        

، به تاریخ )السالم علیه(الرضا  موسی بن  در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی     بیانات - 1
1/1/1388.  
  .8/2/1389 بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ - 2
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  )1(».از نظر آنها دور بود، اما تحقیق پیدا کرد
   چشمگیر دستیابی به پیشرفتهاي-5/7

ــۀدر « ــۀ علمــی، در زمین ــاوري، در زمین ــۀ فن ــۀ سیاســی، در زمین  زمین
 عمران کشور، ما به پیشرفتهاي چشمگیري       زمینۀخدمات گوناگون، در    

امـروز خوشـبختانه سرتاسـر کـشور مثـل یـک کارگـاه            . ایـم   دست یافته 
 انجـام گیرد، خدمت   میانجامبزرگ است که در همه جایش دارد کار         

گیـرد؛ هـم کـارگزاران ایرانـی           مـی  انجـام ي عمرانـی    گیـرد، کارهـا     می
شـوند،   منـد مـی   کنند، هم مردم بهره     مهارت و خبرویت و تجربه پیدا می      

  )2(».شویم نیاز می هم ما از دیگران بی
   شأن ملت ایراندر حد دانش و فناوري زمینۀ در رسیدن -6/7

ر البتـه ایـن فاصـله د    . ما هنوز با دانش جهـانی خیلـی فاصـله داریـم           «
دوران انحطاط، خیلـی زیـاد بـود؛ امـا امـروز ایـن فاصـله بـه آن انـدازه                  

 مـن  کـه  ایـن . ایم پیش بـرویم، امـا هنـوز فاصـله داریـم      ما توانسته . نیست
 آن -ه علم دیگران را یاد بگیـریم کگفتم تولید علم، معنایش این نیست  

 معنایش این اسـت کـه مـا    -را که باید یاد بگیریم و در این شکی نیست       
مرز دانش را بشکنیم، باز کنیم و آفاق جدیدي را فتح کنـیم؛ البتـه          خط 

ما باید به فناوري جهشی دسـت پیـدا کنـیم؛ مـا        . این کار دشواري است   
باید بتوانیم بر فناوریهاي موجود دنیـا بیفـزاییم؛ مـا بایـد بتـوانیم اختـراع               

تـا  البته در راهـی کـه   . صددرصد ایرانی را در بازارهاي دنیا مطرح کنیم 
من تـا حـدود   . ایم، خیلی خوب آمدیم؛ در این شکی نیست      امروز آمده 

                                                        
  .12/8/1389 بیانات در دیدار با کارگزاران نظام، به تاریخ - 1
  .12/8/1389 آبان، به تاریخ 13آستانه  بیانات در دیدار با دانش آموزان در - 2



 
 

 

433 

علم و فناوري

سالهاست کـه مـا آمارهـاي گونـاگون را از         . زیادي با کارها آشنا هستم    
دانـیم خیلـی پیـشرفت     خـوانیم؛ مـی   گیـریم و مـی     بخشهاي مختلـف مـی    

ي کـه  جامعـۀ .  ایرانی کافی نیستجامعۀایم؛ اما این پیشرفتها براي    کرده
شناس و عالم اجتماعی هـزار سـال قـبلش قرنهـا بعـد در        ارهپزشک و ست  

امروز هـم  . دنیا متأللی و درخشیده است، این پیشرفتها براي او کم است 
 دنیـاي پزشـکی ممکـن اسـت از تحقیقـات هـزار سـال پـیشِ                  کـه   اینبا  
رد  استفادةسینا    ابن ام ایـن اسـت کـه بـاز هـم        اگـر چـه عقیـده    - زیادي نَب

 امـا وقتـی بـه    -هایی اسـتفاده کنـد    از آنها در زمینه    تواند  دانش امروز می  
تحقیقــات . کنــد کنــد، تحــسین و تجلیــل مــی ایــن تحقیقــات نگــاه مــی

نـصیر و خیـام و خـوارزمی و دیگـران      زکریاي رازي و خواجـه   محمدبن
شأن ما این است؛ لذا ایـن پیـشرفتها بـراي ملـت مـا      . طور است هم همین 
هاي سیاسی ما بـه یکـی از    چهرههمین چند روز قبل، یکی از   . کم است 

 -خـواهم اسـم بیـاورم     که مـن نمـی   -کشورهاي مطرح اسالمی رفته بود    
ــومی آن    رئــیس ــر ب ــی و غی جمهــور آن کــشور جلــوي حــضار غیرایران

 خـصوصی کـه   ۀ نـه در جلـس  -کشور، که از کشورهاي اروپـایی بودنـد     
 گفتـه بـود کـه مـا مـسلمانها بـه ایـران        -حمل بر مصانعه و تعـارف شـود    

کنیم؛ هم به امروز ایـران و نظـام جمهـوري اسـالمی، هـم بـه                تخار می اف
گفته بود این پیشرفتهاي اسالمی، دانـش اسـالمی    . ایرانِ در تاریخ اسالم   

انـد و بـه    انـد و بـه بالنـدگی رسـانده     و تمدن اسالمی را ایرانیها رشد داده   
ا مـا ایـن توقـع را از خودمـان داریـم؛ مـ        . انـد   گذاري کرده   یک معنا پایه  

 دانش و فناوري به جایی برسیم که شأن ملت ایران           زمینۀخواهیم در     می
  )1(».است

                                                        
  .5/12/1383 بیانات در دیدار با جمعی از مهندسان و محققان فنی و صنعتی کشور، به تاریخ - 1



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  گفتار بیستم
  اي انرژي هسته

  
  )ها اهمیت، فواید، توطئه(



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  :اشاره

اي را در حیــات اقتــصاديِ  اي جایگــاه برجــسته فنــاوري هــسته
و کشورها به خود اختصاص داده است و بدون شک با گذر زمان        

اي  افزایش نیازهاي صـنعتی و پزشـکی و انـرژي، بـه طـور فزاینـده         
  .اهمیت آن بیشتر خواهد شد

تـرین دانـش و فنـاوري در     ویتاولاي، با  دانش و فناوريِ هسته   
گردد که فواید اقتـصادي زیـادي هـم بـه      دنیاي امروز محسوب می 

ــه   . همــراه دارد ــرق و کــاربرد درمــانی و پزشــکی از جمل ــد ب تولی
  .دآی این دانش و فناوري به حساب می آثارن مهمتری

اي، یک شاخص بزرگ و نمایان براي پیشرفت به    انرژي هسته 
 و توانـایی تولیـد سـوخت    ؛تناسبِ پیشرفتهاي امروز علمی دنیاست   

انـرژي  . اي، یک نیاز مبـرم و قطعـی بـراي ملـت ایـران اسـت         هسته
منـابع   براي کشور ماست چرا که اي یک نیاز اساسی و اصلی   هسته

 روزي بـه پایـان خواهنـد        قطعـاً   محدودند و سایر انرژیهـا     دیگرمان
  .رسید

 حـق مـسلم ملـت ایـران اسـت و       آناي و فنـاوري       انرژي هسته 
. نظر کند و کوتاه بیاید     از این حق مسلّم صرف     تواند  نمیکس    هیچ

اي حـق مـسلم     داننـد کـه انـرژي هـسته         ملت ایران از یک سـو مـی       
دانند که کشورشان قادر اسـت بـدون    آنهاست و از سوي دیگر می   

  .اعتناي به دیگران، این حق مسلم خود را به دست آورد
اي را   قدرتهاي استکباري که هرگونه پیشرفت ما در هر عرصه        

 تـاکنون بـه مخالفـت بــا    ،داننـد  شـان مــی  متـضاد بـا منـافع نامـشروع    
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رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

ــران در ســطحی وســیع   فعالیتهــاي هــسته اي جمهــوري اســالمی ای
اي شدنِ ما، همـواره مـا را     و براي ایجاد اخالل در هستهاند  پرداخته

 در مقابـل جمهـوري    !انـد   اي نمـوده    متهم بـه سـاخت سـالح هـسته        
اسالمی ایران همواره تأکیـد کـرده اسـت کـه اعتقـادي بـه سـالح               

 قبـولِ  وآمیـز اسـت    اش صـلح  اي اي نـدارد و فعالیتهـاي هـسته       هسته
اســالمی ایــران و  از جانـب جمهــوري  MPTالمللــی   بــینةمعاهـد 

ــت در چــارچوبِ مقــررات جهــانی و نظارتهــاي آژانــس       حرک
  . دلیلی بر این مدعاست، خودالمللی انرژي اتمی بین

هـاي    پیگیريِ خواسـته ۀجمهوري اسالمی ایران تاکنون در سای  
اي و در پرتـو تکیـه بـر دانـش و نیروهـاي             بر حقش در زمینه هسته    

 در ییـ  یز و بـاورنکردن انگیـ  بومی توانسته است موفقیتهـاي حیـرت    
 کـه مهمتـرین آنهـا    هدسـت آورد ه آمیـز بـ   عرصـه فعالیتهـاي صـلح   

  .باشد اي می  تولید سوخت هستهۀدستیابی به چرخ
اي ایـران دسـتاوردهاي       در عرصه سیاسی نیـز فعالیتهـاي هـسته        

بیش از صد کشور غیرمتعهد و حدود پنجاه    . درخشانی داشته است  
حقـوقِ  احقـاق  خاطر پافشاري بـر     کشور اسالمی، ملت ایران را به       

بـسیاري از مـرم و   . کننـد  اش از ته دل تحسین و تشویق می       اي  هسته
اي ایـران را سـتایش        و موفقیتهاي هسته   سیاستهامدارانِ دنیا     سیاست

 ،ايِ ملت ایران امـروز در دنیـاي اسـالم           شعار انرژي هسته  . کنند  می
نیز  عرب   به خواست عمومی ملتهاي   آن  چنان منعکس شده که      آن

جمهـوري اسـالمی بـا ایـستادگی خـود توانـسته            . تبدیل شده است  
است وضعیتی را در افکار عمومی جهان به وجود بیاورد که سـبب   

ايِ آمریکــا و ســایر  شــود ملتهــا و دولتهــا در مقابــل مقاصــد هــسته 
  .اي دنیا بایستند قطبهاي هسته

ه اي از جملـ      فرهنگ مبارزه با گسترش تسلیحات هـسته       ۀتوسع
ــرین دســتاوردهاي سیاســی جمهــوري اســالمی در عرصــه    بزرگت

 مبـارزه بـا   ۀجمهوري اسالمی ایران همیـشه از مقولـ   . اي است   هسته
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اي انرژي هسته

اي اسـتقبال     گسترش سالحهاي کشتار جمعی و بویژه سالح هـسته        
اش بـراي بـسیج امکانـات علیـه گـسترش       کرده است و بر آمادگی    

  .سالحهاي کشتار جمعی تأکید ورزیده است
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رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

  اي  اهمیت انرژي و دانش هسته -1
  ي، یک فناوري باارزشا  انرژي هسته-1/1

ــرژي هــسته« ــش  ا ان ــک دان ــا ارزش و محــصول ی ــاوري ب ــک فن ي ی
  )1(».پیشرفته است و براي زندگی مردم الزم است

   انرژيِ جایگزینبه عنواناي،   انرژي هسته-2/1
از همـه  دنیا به جاي نفت به سراغ انرژیهاي جایگزین رفته است که        «

  )2(».اي است تر، انرژي هسته مهمتر و قابل اطمینان
  اي از بزرگترین دستاوردهاي بشري  علوم هسته-3/1

اي یکی از بزرگتـرین دسـتاوردهاي بـشري     شناسی و علوم هسته     اتم«
تواند و باید در خدمت رفاه ملتهاي جهان و رشـد و توسـعۀ     است که می  

  )3(».همۀ جوامع انسانی باشد
  اي  انرژي هسته فواید-2
   تولید برق-1/2

هـاي  بسیاري از نیروگاههـاي دنیـا در کـشورهاي پیـشرفته، نیروگاه        «
ي ا تولید برق، یکـی از کارهـاي دانـش و فنـاوري هـسته           . ي است ا  هسته

  )4(».است و براي یک کشور امتیاز است
   درمان و مصارف پزشکی-2/2

ــرژي هــسته« ــه کــا    ان ــصارف پزشــکی هــم ب ــان و م ــراي درم ر اي ب
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اي انرژي هسته

  )1(».رود می
  نقش برجسته در حیات اقتصادي -3/2

اي طیـف وسـیعی از نیازهـاي پزشـکی،            گسترة کاربرد علوم هـسته    «
اي  دهـد کـه هـر یـک از اهمیـت شایـسته       انرژي و صنعتی را پوشش می    

اي جایگـاه   توان گفت که فناوري هسته   به این دلیل می   . برخوردار است 
 اختصاص داده است و با گـذر  اي در حیات اقتصادي را به خود      برجسته

اي  زمان و افزایش نیازهاي صنعتی و پزشکی و انـرژي بـه طـور فزاینـده          
اهمیت آن بیشتر خواهد شد و به همین میزان، تـالش بـراي دسـتیابی بـه          

ــسته  ــرژي ه ــره ان ــی   اي و به ــزایش م ــز اف ــري از آن نی ــد گی ــاي . یاب ملته
ــشن     ــان ت ــاي جه ــد دیگــر ملته ــه مانن ــه ک ــت و  صــلح و ۀخاورمیان امنی

گیري از این فناوري جایگـاه اقتـصادي    اند حق دارند که با بهره    پیشرفت
  )2(».و موقعیت برتر نسلهاي آتی خود را تضمین کنند

از انـرژي   جمهـوري اسـالمی ایـران        ضرورت برخـورداري     -3
  اي هسته

  برخورداري از فواید علمی و فناوري پزشکی -1/3
 در مـورد    -وص امریکاییهـا   بخـص  -آنچه امروز در تبلیغـات غربیهـا      «

شود، هـدفش ایـن اسـت کـه ملـت ایـران را از            اي گفته می    انرژي هسته 
ایــن حـق ماســت؛ چــرا  . یـک پیــشرفت علمـی و فنــاوري محــروم کنـد   

م ملت ایران است؛ هم علـم اسـت، هـم    محروم شویم؟ بله، این حق مسلّ  
فناوري است، هـم سـالمت محـیط زیـست اسـت، هـم داراي مـصارف            
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رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

انداز پیشرفت براي جوانان کشور اسـت،   هم امید و چشمپزشکی است،  
  )1(».دهد و بدیهی است که ملت ما این را از دست نمی

  جایگزینی براي نفت -2/3
ي ا خواهیم جایگزین نفـت داشـته باشـیم و آن، انـرژي هـسته               ما می «
گویند نه، نداشته باشید؛ همان نفتتان را مـصرف کنیـد تـا               آنها می . است

ي هم داشـته باشـید، سـوختش     ا  خواهید نیروگاه هسته    ر می اگ. تمام شود 
این حرف زوري است کـه امـروز بخـشی از دنیـاي     . را باید از ما بخرید    

 درجـۀ مجرم ایـن قـضیه هـم بـاز در       . گذارد  غرب دارد با ما در میان می      
  )2(». امریکاستاول

  
اي، در طـول سـالهاي    اي و توانایی تولید سوخت هـسته  انرژي هسته «
اگـر  . ندان دور آینده، یک نیاز مبرم و قطعی براي ملت ایران است        نه چ 

اي را تحـصیل نکنـد،     ملت ایران امروز براي کشور خود فنـاوري هـسته         
چنــد ســال بعــد، آن روزي کــه ایــن جوانهــا وارد بــازار کــار و فعالیــت 

شوند، آن روزي که جمعیت ملت ایران میلیونهـا نفـر از حـاال بیـشتر         می
ترین نیازهاي خود مجبور اسـت   لت در یکی از اساسیاست؛ آن روز، م  

 کـه   ایـن مثـل   . دستش را به طرف بیگانگان و احیانـاً دشـمنان دراز کنـد            
امروز ما نفت نداشته باشیم؛ نفت یک منبع تمـام شـدنی و تجدیدناپـذیر      

طـور کـه امـروز مـصرف      مانـد؛ اگـر ایـن     نفت تا ابد که باقی نمی     . است
 سـال، بیـست و پـنج سـال دیگـر نفـت          شود، مصرف شود، تا بیـست       می
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اي انرژي هسته

دنیـا بـه جـاي نفـت بـه سـراغ انرژیهـاي          . ملت ایـران تمـام خواهـد شـد        
اي  تر، انرژي هـسته  جایگزین رفته است که از همه مهمتر و قابل اطمینان   

اي نداشته باشد، بـراي   اگر کشور ما بیست سال دیگر انرژي هسته       . است
ــه ســمت کــسان  راه ی دراز اســت کــه انــدازي یــک کارخانــه، دســتش ب

 ملـت را    عـزّت آبرو و   . پسندند  پیشرفت ملت ایران را به هیچ قیمتی نمی       
بـه ایـن ملـت     گیرند تا یک مختصري از آنچه که در اختیـار دارنـد،           می

  )1(».بدهند
  
من یک وقتـی در همـین مـشهد در حـضور جمعیـت عظـیم مـردم                   «

روپـا و  گفتم، اگر ایـن نفتـی کـه امـروز در اختیـار ماسـت، در اختیـار ا          
کردیم تـا   اش باید در مقابل آنها سجده می     امریکا بود، ما براي هر بشکه     

خواهنـد پـانزده    اینهـا مـی  ! دادنـد؟  یک بشکه نفت به ما بدهند؛ مگر مـی    
سال، بیست سال آینده ملت ایران براي نیاز صنعتی و کشاورزي خود و              

 ۀبراي جریان حیات در کشور خـود، محتـاج آنهـا باشـد؛ بـرود در خانـ             
اي   گوینـد انـرژي هـسته       حاال می . اي این است    آنها؛ اهمیت انرژي هسته   

رود؛ بله، اینها هـم اسـت؛    براي درمان و مصارف پزشکی هم به کار می        
 این یک نیاز اساسـی و اصـلی       اول درجۀ چندم است، در     درجۀاما اینها   

انـدرکاران مـا ایـن را        ین و دسـت   مـسؤول اگر امروز   . براي کشور ماست  
 مـردم حـق خواهنـد داشـت اینهـا را      همـۀ نکنند، بیست سـال بعـد    تأمین  

وقتـی یـک ملـت    . شـود بـه دسـتش آورد    آن روز هـم نمـی     . لعنت کنند 
دهنـد، او را    کنند، به او نمی     احتیاج به چیزي دارد، به او گرانفروشی می       

                                                        
  .1/1/1385 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در صحن جامع رضوي، به تاریخ - 1



  
 

 

444

رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

  )1(».کنند اعتنایی می کنند و به او بی تحقیر می
  شرفت یک شاخص بزرگ و نمایان براي پی-3/3

اي یـک شـاخص بـزرگ و     دانـد کـه انـرژي هـسته         ملت ما هم مـی    «
نمایان براي پیشرفت به تناسب پیشرفتهاي امروز علمی دنیاست که اگـر          

  )2(».ملت نداشت، کالهش پس معرکه است
  م ملت ایران حق مسلّ،اي و فناوري  انرژي هسته-4/3

 کـار  خواهیـد چـه   گویند شما نفت دارید، انرژي اتمی مـی         به ما می  «
کنیــد؛ مگــر امریکــا نفــت نــدارد؛ امریکــا کــه نفــت دارد، چــرا انــرژي  

اي دارد؟ همین اخیراً رئیس جمهور امریکا گفـت، مـا بایـد بـراي                 هسته
 دنیـاي پیـشرفته دارنـد       همـۀ . گذاري بیشتري کنیم    اي سرمایه   تولید هسته 

اي، آن وقت بـه ملـت    گذاري براي تولید هسته   روند به سمت سرمایه     می
ایـم و   این حرف زور را مـا قبـول نکـرده    ! گویند شما نداشته باشید     ما می 

بنده بـه هـیچ     . ین کشور قبول نخواهند کرد    مسؤولشما ملت ایران بدانید     
  .قیمتی زیر بار این حرف زور نخواهم رفت

اي حق مسلم شما ملت ایران اسـت و          اي و فناوري هسته     انرژي هسته 
. نظـر کنـد و کوتـاه بیایـد         هیچ کس حق ندارد از این حق مسلم صـرف         

اي هم نادانسته، شاید بعضی هـم    کند و یک عده     پراکنی می   دشمن شبهه 
حقیقـت  . دهنـد  دانسته، همین حرفهاي دشمن را در داخل پر و بـال مـی            

امروز اگـر شـما ایـن    . قضیه این چیزي است که من به شما عرض کردم   
د رفـت و  حق را به چنگ نیاورید، دهها سال ملت ایران به عقـب خواهـ    
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اي انرژي هسته

ی، هیچ پیرو پیامبر اعظم راضی      مسؤولهیچ فرد   . مانده خواهد ماند    عقب
  )1(».دنیا هم این حق را قبول دارد. نخواهد شد

  
همـین  .  امیدوارانـه و باالسـت  روحیـۀ روحیه ملت خود ما هم یـک        «

شعاري که شما دادید و همه جـاي ایـن کـشور ایـن شـعار را راجـع بـه                   
 چیز ساده و عادي نیـست؛ خیلـی از ملتهـا    دهند، یک اي می   انرژي هسته 

م آنهاسـت؛ و نـه   دانند حق مسلّ اي چیست، نه می دانند انرژي هسته  نه می 
توانند در این زمینه قدم از قدم بردارند؛ اما ملـت مـا هـم                اگر بدانند، می  

اي یک شاخص بزرگ و نمایان بـراي پیـشرفت    داند که انرژي هسته   می
علمــی دنیاسـت کـه اگــر ملتـی نداشــت،    بـه تناسـب پیــشرفتهاي امـروز    

داند که این حق مسلم آنهاسـت و ایـن       کالهش پس معرکه است؛ و می     
داننـد   خواهند؛ و هم می  شان می  ینمسؤولدهند و از ته دل از         را شعار می  

که کشورشان قادر است بدون اعتنـاي بـه دیگـران، بـدون دراز کـردن                 
را بگیرد و بـه دسـت   م خودش دست نیاز به سوي دیگران، این حق مسلّ    

  )2(».این، خیلی چیز مهمی است. آورد
آمیـز    فعالیتهاي صلحانجام اهداف جمهوري اسالمی ایران از  -4

  اي هسته
 از جانـب جمهـوري اسـالمی        MPTالمللـی      بین ة قبول معاهد  -1/4

  ایران
  انـد،    هم وجود دارد که همه قبـول کـرده         MPTالمللی     بین ةمعاهد«

از لحــاظ مقــررات جهــانی هــم هــیچ اشــکالی  مــا هــم قبــول کــردیم و 
                                                        

  .1/1/1385 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در صحن جامع رضوي، به تاریخ - 1
  .17/8/1385 دیدار با مردم استان سمنان، به تاریخ - 2



  
 

 

446

رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

  )1(».ندارد
  اي آمیز از انرژي هسته  صلحاستفادة -2/4

ــال ســالح هــسته « ــه دنب ــران ب ــال  ملــت ای ــه دنب ــست؛ ب  اســتفادةاي نی
اي در مــسائل زنــدگی؛ و ایــن راه را دنبــال  آمیــز از انــرژي هــسته صــلح

هـد  خواهد کرد و به کوري چشم دشمنان بـا قـدرت تمـام بـه ایـن خوا                 
  )2(».رسید

  اي دست آوردن دانش هستهه  ب-3/4
اي آنچه که ایـران بـه دنبـال آن اسـت، دانـش مـورد          هسته قضیۀدر  «

نیاز است؛ دانشی که اگر امروز ملت ایران آن را دنبال نکند، فـردا دیـر                 
 چرخهـاي اقتـصادي   همـۀ ی که نفتی به کـار نباشـد و       یخواهد بود؛ فردا  

رکت کنـد و ملـت ایـران دسـتش خـالی      اي ح دنیا بر اساس نیروي هسته  
ــن را      ــد؛ آنهــا ای ــه او کمــک کنن ــشیند منتظــر کــه دیگــران ب باشــد؛ بن

  )3(».ام اي ما این است؛ من بارها گفته  هستهمسألۀ. خواهند می
   آینده منابع تجدیدناپذیرمان براي نسلهايحفظ -4/4

. خـواهیم منـابع تجدیدناپـذیرمان بـراي نـسلهاي دیگـر بمانـد              ما می «
طور نباشد که بیست سال دیگر، بیست و پنج سال دیگر، این کـشور     این

نفت نداشته باشد؛ مجبـور باشـیم نفـت خـود را از امریکـا یـا از عوامـل               
  )4(».امریکا بخریم
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اي انرژي هسته

 موفقیتها و دستاوردهاي سیاسی جمهوري اسـالمی ایـران در     -5
  اي  هستهۀعرص

  پافشاري ایران براي احقاق حقوقش -1/5
 آن بـیش از صـد   ۀه هیچ، حتی دولتهاي دنیا کـه نـشان        ملتهاي دنیا ک  «

پنجاه کشور اسالمی اسـت کـه در کنفـرانس    کشور غیر متعهد و حدود     
 دیگـر کـه   مجموعۀاند و چند    اسالمی و در جنبش عدم تعهد گرد آمده       

اکثریت قاطع کشورهاي دنیا هستند، همه طرفدار این هستند که انـرژي            
ی و طلبکـار جهـانی بیـرون بیایـد و     اي از انحصار چند قدرت مدع       هسته

 در این راه شجاعانه ایستاده، از ته دل تحـسین   که  اینملت ایران را براي     
  )1(».کنند و تشویق می

  
درسـت اسـت کـه    . شما ببینید ملت ایران دنیا را متوجه خـود کـرده   «

دهند، اما شما بدانید ملتها تحـسین    ها دشنام می    سیاستمدارها و تبلیغاتچی  
ــی ــد، م ــران را تحــسین    کنن ــشان ای  خــود آن سیاســتمدارها همــه در دل
اي، چه در بعضی      چه در آژانس هسته    -مذاکرات گوناگون را  . کنند  می

بینـیم ملـت ایـران را بـه خـاطر       آورند، می  براي ما می -از محافل سیاسی  
پیگیري، به خاطر اشتیاق به دانش، اصرار بر حفـظ ایـن غـرور علمـی و            

ی کـه   ی ایـن گزارشـها    همۀ. شوند  زده می   فتکنند و شگ    ملی تحسین می  
  )2(».اش است این یک نمونه. دهد ما داریم، این را نشان می

                                                        
  .17/8/1385 دیدار با مردم استان سمنان، به تاریخ - 1
  .12/2/1387 انقالب اسالمی در دیدار با معلمان استان فارس، به تاریخ  بیانات رهبر معظّم- 2



  
 

 

448

رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

   به خواست عمومی ملتهاي عرب، ایرانتبدیل خواست -2/5
کنند، از ملت ایـران نیـرو    امروز ملتهاي جهان به ملت ایران نگاه می «
شـعارهاي ضـد   امـروز   . گیرنـد   گیرنـد، انـرژي مـی       گیرند، انگیزه می    می

.  دنیاي اسـالم گـسترش پیـدا کـرده اسـت       همۀاستکباري ملت ایران در     
امروز شما به هر کشوري از کشورهاي اسـالمی کـه حرکـت کنیـد، بـا            

بینید ملتهاي آنهـا بـه       اي، می   هرگونه رژیمی، با هر گونه دستگاه حاکمه      
م ی که شما ترسیم کردید، بـا چـش  یها و آرمانها شعارهاي شما، به انگیزه  

کنند؛ شعار ضدیت بـا ظلـم، ضـدیت بـا سـلطه،          و احترام نگاه می    عزّت
 اختاپوسـی  ۀدفاع از مظلومان، دفاع از ملـت فلـسطین، دشـمنی بـا شـبک              

صهیونیسم، این دل ملتهاي مسلمان است؛ این گسترش انقالب اسـالمی          
 اینـی کـه   -اي ملت ایران بینید این شعار انرژي هسته      حتی شما می  . است

در مقابل فشار دشمنان ایستادگی به خرج داد و حق خـود را         ملت ایران   
ــه کــرد  ــاي اســالم آن -مطالب ــروز در دنی ــنعکس شــده کــه     ام ــان م چن

کننـد کـه خواسـت         و عربـی اعـالم مـی        اسـالمی  سخنگویانِ کشورهاي 
  )1(».اي به خواست عمومی ملتهاي عرب تبدیل شده است انرژي هسته

  اي امریکا  مقابل مقاصد هسته افکار عمومی جهان درایستادگی -3/5
 مهم دیگر که خوب است ملت ما به اهمیـت آن توجـه            ۀیک حادث «

ی یداشته باشـد و ایـن حادثـه معنـا دارد، اتفـاقی اسـت کـه در گردهمـا                
ی را یاصالً این گردهمـا . تی در نیویورك افتاد   .پی.طوالنی مربوط به ان   

 گردهمـایی  ایـن  تشکیل داده بودند تا قدرتهاي زورگو بتوانند به برکت     

                                                        
، بـه  )ره( خمینـی   بیانات رهبر معظّم انقالب در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حـضرت امـام         - 1

  .14/3/1387تاریخ 
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انـد، بـاز هـم     اي دسترسی پیدا نکـرده  ی را که هنوز به انرژي هسته     یملتها
ــد      ــشتر کنن ــا را بی ــر راه آنه ــع س ــد، موان ــشان  . محــدودتر کنن ــه دل البت

ریزي کرده بودند که در این اجـالس، بالخـصوص            خواست و برنامه    می
ــه جمهــوري اســالمی کینــه  ــسبت ب ــد ن . ورزي خودشــان را آشــکار کنن

تقریبـاً یـک مـاه ایـن     . خواستند، اتفاق افتـاد      عکس آنچه که می    درست
 آنها بتوانند مقاصـد خودشـان را        که  اینبه جاي   . ی طول کشید  یگردهما

ــد و کــشورها ــد،  یپــیش ببرن ی مثــل جمهــوري اســالمی را محــدود کنن
اي که از این کنفرانس طوالنی به دست آمد، ایـن بودکـه قـدرتها          نتیجه
اي خودشـان را     هاي هـسته  ظف شدند که سـالح     کشور مو  189سیلۀ  به و 

 تولیـد ایـن سـالحها مـانع بـشوند؛ حـق دسـتیابی بـه                 ۀنابود کنند؛ از ادام   
 کشورهاي دیگر شناخته شد و رژیـم  وسیلۀآمیز به   اي صلح   قدرت هسته 
ت هم به نفع او فعـال  هاي او در این کنفرانس بشد      که دایه  -صهیونیستی

تـی بپیوندنـد؛   .پـی .ستی بـه قـرارداد ان   بایـ  کـه   این محکوم شد به     -بودند
 کوچکی نیـست؛ ایـن      ۀاین حادث . خواستند  درست عکس آنچه آنها می    

 این است کـه قـدرت زورگـو و متکبـر و مـستکبر امریکـا و          ةدهند نشان
روان اینهـا در دنیـا حرفـشان پیـشروي            دیگر قـدرتهاي زورگـو و دنبالـه       

انـد در سیاسـتهاي    امروز دیگر آمریکا در موضعی نیـست کـه بتو         . ندارد
 ۀجمهوري اسالمی با ایـستادگی سـی سـال   . المللی دخالت مؤثر بکند  بین

خود توانسته است وضعیتی را در افکار عمومی جهان بـه وجـود بیـاورد      
 در مقابـل آمریکـا   - دولت189 یعنی  -که نه فقط ملتها، حتی دولتها هم      

اینهـا  . ددهنـ  کننـد و رأي مـی      گیري مـی    رغم او تصمیم    ایستند و علی    می
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  )1(».جزو بشارتهاي الهی است به ملت بزرگ ایران
  اي در جمهوري اسالمی ایران  بومی بودنِ فناوري هسته-4/5

 که اآلن شما مشاهده کردیـد و در جریـان المپیـک در            -این چینیها «
یهاي فنی چینیها نـشان داده شـد و در واقـع    یاي از توانا پکن، یک گوشه  

ی دارند از لحاظ علمی؛ اما توجـه داشـته        خیلی پیشرفتهاي خوب   -رو شد 
 که چین جدیـد و چـین کمونیـست در آن سـال             -1948باشید، اینها در    

 یـک حکومـت بـا    -ولـیکن شـوروي  !  هیچ چیـز نداشـتند    -تشکیل شده 
 بسیار بیشتر از لحاظ پیـشرفتهاي     ۀتر از لحاظ ایدئولوژي، و با سابق        سابقه

ار داد؛ زمان اسـتالین هـم     هر چه داشت در اختیار چین قر       -علمی و فنی  
وقـت جمعیـتش مثـل        البتـه آن   -وجود یک کشور عظیم مثل چـین      . بود

 در کنـار  -حاال نبود؛ اما باالخره کشور بزرگ، پهناور و پرجمعیتی  بود   
 ي کمونیـستی آن وکشور بزرگ شوروي و در قلـب آسـیا، بـراي شـور         

شـتند؛   گذا شـتند، در اختیـار چینیهـا      اهـر چـه د    . روز خیلی با ارزش بود    
  .اي را حتی انرژي هسته

چینیهـا  . اي را جوانهاي مـا خودشـان بـه دسـت آوردنـد             انرژي هسته 
 بـه  کـه  ایـن کمـا  . اي از روسها گرفتنـد     اي را مثل یک هدیه      انرژي هسته 

ببینیــد . هــم روســها دادنــد.  چینیهــا دادنــدة شــمالی هــم دادنــد؛ هــمکــر
العـاده و     ی مثـل چـین، بـه برکـت حمایتهـاي فـوق            یپیشرفتهاي کشورها 

جور است؛ البتـه از جهـات    هند هم همین . استثنائی کشورهاي دیگر بود   
ــه وجــود آمــد  . دیگــري ــین روســیه و چــین اخــتالف ب   آن وقــت کــه ب

                                                        
در بیـست و یکمـین سـالگرد ارتحـال     ) ره(هاي نماز جمعۀ تهران در حـرم امـام خمینـی          خطبه - 1

  .14/3/1389، )ره(امام خمینی حضرت 
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 اسـتالین، بـین ایـن    دورة بعـد از  ماديدانید دیگر تا چند ده سال مت        می -
دو کشور بزرگ کمونیستی اختالف شدید و عمیقی بود؛ مثل اخـتالف   

 ایـن اخـتالف موجـب شـد     -رب و شاید هم یک خرده تنـدتر شرق و غ 
 چـین بـود؛ چینیهـا هـم     ۀکه روسها آمدند به کمک هنـدیها کـه همـسای      

یعنـی عوامـل سیاسـی در      ! رفتند به کمک پاکستان که رقیـب هنـد بـود          
اي را دادنـد بـه    آن وقـت چینیهـا انـرژي هـسته    . یارگیریها تأثیر گذاشت 

ي و بـسیاري از پیـشرفتها را دادنـد بـه     ا پاکستان؛ روسها هم انرژي هـسته   
ــد ــشان را از دیگــران    . هن ــم پاکــستان، دستاوردهای ــد، ه ــم هن ــی ه یعن

  )1(».گرفتند
 ۀهــاي اســتکبار جهــانی علیــه ایــران در عرصــ  ابعــاد توطئــه-6

  اي آمیز هسته فعالیتهاي صلح
   ابزار قرار دادنِ شوراي امنیت سازمان ملل-1/6

نــد، انگــار شــوراي امنیــت آخــر حــاال تهدیــد شــوراي امنیــت کرد«
در جنـگ تحمیلـی، آن   . ما هم شوراي امنیـت چـشیده هـستیم       . دنیاست

روزي که عراقیها چند هزار کیلومتر خاك ما را زیر پـا داشـتند، همـین             
شوراي امنیت قطعنامه صادر کرد که بایستی جنگ را تمام کنید، دفـاع             

ود، قبـول   مقاومت نکنید؛ ما هم چـون بـرخالف مـصالح کـشورمان بـ         و
ملت مـا  . کنیم هر وقت برخالف مصالح کشور باشد، قبول نمی    . نکردیم
انـد، خـدا پـشتیبان        ین ما بـا نـشاط ایـستاده       مسؤولاند، خوشبختانه     ایستاده

ــد  ــدار آین ــصمیم و همــت   ةماســت و اقت  کــشور مــا امــروز در گــروه ت
به توفیق الهی،  به کمک همت و اراده و عـزم           . ن و مردم ماست   مسؤوال

                                                        
  .5/6/1387 دیدار با نخبگان جوان دانشگاهی با رهبر انقالب، به تاریخ - 1
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 بـر ایـن حـق پافـشاري     -ارواحنافـداه –عـصر   د مردم و بـه تأییـد ولـی    بلن
  )1(».هیم آوردا وجود به چنگ خوهمۀخواهیم کرد و آن را با 

  !سازي در ایران  مخالفت جهانی با غنی القاء-2/6
کننـد     که سعی می   -اي   انرژي هسته  قضیۀامروز شما ببینید در همین      «

 بـه مـا چیـست؛ بخـصوص          وضـعیت دنیـا نـسبت      -در دنیا جنجال کننـد    
ــه و کــشورهاي اســالمی   حــاال . وضــعیت کــشورهاي آســیا و خاورمیان

بندنـد و   کنند، چشمـشان را مـی   امریکاییها مثل همیشه دهانشان را باز می 
سـازي ایـران مخـالف       گویند دنیـا بـا غنـی        می: آید  هر چه به دهنشان می    

  )2(».نیدبی شناسید، دنیا را نمی ، نه شمایید که دنیا را نمی(!)است
به ملت ایران مبنی بر تالش در جهت تولید سـالح           زدن   تهمت   -3/6

  اي هسته
اي   ملت ایران بارها اعـالم کـرده اسـت کـه مـا دنبـال سـالح هـسته                  «

کنـد، امـروز     دانند؛ منطق هم همـین را تأییـد مـی           نیستیم، این را همه می    
زننـد و  اي ایـران حـرف ب      لۀ هسته أخواهند دربارة مس    امریکاییها وقتی می  

توانند صریحاً حق ملت را نادیده بگیرند و          موضعگیري کنند، چون نمی   
اعالم کنند که با حق یک ملت مخالفند، براي توجیـه حـرف خودشـان          

کننـد کـه بـه دنبـال تـسلیحات       در افکار عمومی دنیا، ایران را مـتهم مـی     
گویند؛ خودشـان هـم    دانند که دروغ می خودشان هم می. اي است  هسته
  )  3(».نند که این حرف دروغ استدا می

                                                        
  .1/1/1385 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در صحن جامعه رضوي، به تاریخ - 1
  .17/8/1385 دیدار با مردم استان سمنان، به تاریخ - 2
، به تاریخ )ره(اسم نوزدهم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی بیانات رهبر معظّم انقالب در مر- 3

14/3/1387.  
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کنـیم   اي که براي ما مهم است، کـار مـی        ما امروز براي دانش هسته    «

که بیست سال دیگر، سـی سـال دیگـر، فرزنـدان مـا، جوانـان مـا، نـسل             
. آینده، ملت بزرگ ایران، آن روز دستش به طـرف غربیهـا دراز نباشـد        

شـود و   اسـتخراج مـی  غربیها امروز که نفت مال ماست، از زمین ما نفت       
  ! گوینـد  شـود، دارنـد بـراي همـین نفـت بـه مـا زور مـی          به آنها داده مـی    

آید، سودش بـراي     امروز این نفتی که از چاههاي این منطقه بیرون می         -
ــراي کــشورهاي نفــت  ــی از ســودش ب   !خیــز بیــشتر اســت دولتهــاي غرب

ــار ماســت، دســت ماســت،    - امــروزي کــه نفــت مــال ماســت، در اختی
اي را از خـود آنهـا    کنند، فردا که ما بخواهیم انرژي هسته      ی می یزورگو

نظام جمهوري اسـالمی فکـر   . آید بگیریم، شما ببینید چه بر سر ملتها می      
کند که ما بایـستی ایـن علـم را،     لذا امروز اصرار می   . کند  آن روز را می   

. ی را، این تمکن را براي خودمان کـسب کنـیم  یاین فناوري را، این دانا  
خواهیـد شـما ایـن را     اندازند در دنیا که چرا مـی      جنجال راه می   وقت  آن

کننـد کـه    زنند، افکـار عمـومی را گمـراه مـی     کسب کنید؟ و تهمت می 
  )1(».اند، اینها فالنند اینها دنبال بمب اتم

  ! تهدید اتمی-4/6
جمهـور امریکـا    رئـیس ! کنند حاال بی عقلها ملت ایران را تهدید می  «
ایـن تهدیـدها در    . تلویح و اشاره، تهدید اتمی کرد      گذشته به زبان     ۀهفت

 ننگـی شـد بـراي تـاریخ سیاسـی           ۀملت ایران کارگر نیست، اما این مایـ       
! تهدیـد اتمـی؟  .  دولـت امریکـا   ۀ سیاهی شد در کارنام    نقطۀامریکا؛ این   

                                                        
  .15/9/1388 بیانات در دیدار با مردم به مناسبت عید غدیر، به تاریخ - 1
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رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

دوسـتی و بـشردوستی و پایبنـدي و            نمایش صلح  صحنۀمعلوم شد پشت    
 نمـایش دسـت   صحنۀلوم شد پشت     مع !اصرار بر معاهدات اتمی چیست    

مـنش تبـدیل شـده بـه ادبیـات        ادبیات روبـاه !دوستی دراز کردن چیست  
گفتنـد کـه بلـه، ا دسـت طبیعـت خوانخـوار و            تا حـاال مـی    . منش  گرگ
خواهنـد اتـم را و قـدرت اتمـی را            اینهـا مـی   . طلب دنبـال چیـست      سلطه
شـان همـین     هقدرتهاي اتمی همـ   . اي قرار بدهند براي سلطه بر دنیا        وسیله

 کـه  ایـن دهنـد بـراي    شان این را وسـیله و ابـزاري قـرار مـی           جورند؛ همه 
کـدام ایـن    هـیچ . بتوانند بر ملتها سلطه پیدا کنند، بر دنیا سلطه پیدا کننـد         

انـد، نـه    المللی انرژي اتمی را نه امضاء کـرده   معاهدات اتمی آژانس بین   
اینهـا دروغگـوي   . کننـد  ی عمـل مـی  اولـ اند، و نـه بـه طریـق           قبول کرده 
کننـد ایرادگیـري،    آن وقت در مورد کشورهاي دیگر بنا مـی       . ندا  واضح
گیري، که به فالن بخش از معاهده، به فـالن بنـد از معاهـده، عمـل            نکته

 نیروي اتـم و سـالح   عرصۀخواهند رقیبی در  نشد، قبول ندارند؛ اینها می 
  . این استمسألهاتمی در مقابلشان نباشد؛ 

: م و تکرار کـردیم  یا   ما واضح است؛ بارها هم گفته      اي  سیاست هسته 
ب جمعی نیستیم؛ امـا آنهـا هـم بداننـد           از سالحهاي مخرّ   استفادةما اهل   

هـا   ییگـو  جـور گنـده   جور تهدیدها و ایـن   با ملت، از اینۀکه در مواجه  
ی کـه دارنـد، در   ی ادعاهاهمۀملت ایران اینها را با  .  بست هندطرفی نخوا 

  )1(».واهد کرد و به زانو در خواهد آوردمقابل خود ذلیل خ

                                                        
 بیانات در دیدار با گروه کثیري از پرستاران نمونه کشور بـه مناسـبت سـالروز مـیالد حـضرت            - 1

  .1/2/1389 ، به تاریخ)علیها اهللا سالم(زینب کبري 
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اي انرژي هسته

  تی.پی. سوء استفاده از نشستهاي ان-5/6
 مهم دیگر که خوب است ملت ما بـه اهمیـت آن توجـه               حادثۀیک  

 گردهمـایی داشته باشـد و ایـن حادثـه معنـا دارد، اتفـاقی اسـت کـه در                
 را گردهمـایی اصالً این . تی در نیویورك افتاد   .پی. طوالنی مربوط به ان   

، گردهمـایی شکیل داده بودند تا قدرتهاي زورگو بتوانند به برکت این    ت
انـد، بـاز هـم     اي دسترسی پیدا نکـرده  ی را که هنوز به انرژي هسته     یملتها

  )1(».محدودتر کنند، موانع سر راه آنها را بیشتر کنند
   بدقولی و کارشکنی در دادن سوخت بیست درصد به ایران-6/6

 تولید سوخت حق ماسـت و مـا از ایـن    چرخۀ اي،  هستهقضیۀاما در   «
مـا  . حق کوتاه نخواهیم آمد و دست برنخواهیم داشت؛ این حق ماسـت           

خواهیم سوخت را تولید کنیم، چندین هزار مگاوات، ما به سـوخت         می
خـوراك  . اي باید به وجـود بیایـد     نیروگاههاي هسته . اي نیاز داریم    هسته

اگر قـرار شـد بـراي خـوراك     . وداین نیروگاهها باید در داخل تولید بش     
امـور کـشور    . این نیروگاهها به خـارج متوسـل بـشویم و محتـاج باشـیم             
بنـابراین حـق   . نخواهد گذشت؛ باید داخـل بتوانـد خـودش تولیـد کنـد        

گویند خـوب،     آنها در جواب می   . ماست و دنبال این را خواهیم گرفت      
کنـیم؛ بانـک     اي، ما برایش تأمین می      ایران احتیاج دارد به سوخت هسته     

ایـن حـرف، حـرف    . کنیم کنیم، تأمین می    جهانی درست بکنیم، چه می    
در همین ماجراي جریـان  . وجهی است معنا و بی مهملی است، حرفی بی   

مـا  (!) تبادل سوخت بیست درصد، معلوم شد کـه چقـدر اینهـا صـادقند             

                                                        
در بیـست و یکمـین سـالگرد ارتحـال     ) ره(هاي نماز جمعۀ تهران در حـرم امـام خمینـی          خطبه - 1

  .14/3/1389، )ره(حضرت امام خمینی 
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رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

نیاز داشتیم براي این نیروگاه کوچـک و آزمایـشی، بـه سـوخت بیـست        
گیرنـد، مـا هـم      این چیز معمولی هم هست، در دنیـا مـی         خوب،. درصد

قبلها، چندین سال قبل از این، پانزده شانزده سـال قبـل از ایـن خودمـان               
اینهـا  .  هم وجود نداردکلّیگرفته بودیم؛ این را خریده بودیم و هیچ مش    

 حس کردند ایران به این احتیـاج دارد، شـروع کردنـد بـه     که اینبمجرد  
خـود ایـن بـه نظـر        . مسألهاین را تبدیل کردند به یک       بازي درآوردن و    

 قـضیۀ من اشتباه بزرگی بود از طرف امریکا و غرب؛ اشـتباه کردنـد در               
  .جوري عمل کردند سوخت بیست درصد این

 با این کارشناس ما را تشویق کردند که ما خودمان برویم سـراغ    اوال
سـوخت  خواسـتیم؛ مـا تـصمیم نداشـتیم         مـا نمـی   . سوخت بیست درصد  

بیست درصد تولید کنیم؛ ما همان سه و نیم درصد برایمـان کـافی بـود؛           
اما با این کـار، اینهـا مـا را تـشویق کردنـد، وادار کردنـد، بـه مـا تفهـیم              

شان اولـ ایـن اشـتباه   . کردند که باید برویم سراغ بیست درصـد؛ و رفتـیم   
نـد کـه    دنیا ثابـت کردنـد، مـدلل کرد   همۀاشتباه دوم این بود که به  . بود

تواننـد تولیـد کننـد، قابـل       کسانی که ایـن سـوخت را مـی         بقیۀامریکا و   
.  انـسان سـوختش را بـه امیـد اینهـا بگـذارد             کـه   ایناطمینان نیستند براي    

 همــۀ مــدعاهاي خودشــان، همــۀچــون تــا مــورد احتیــاج قــرار گرفــت، 
بایـد اینهـا را   ! آقـا : گویند کنند، می هاي خودشان را فهرست می      خواسته
خـوب، ایـن کـه معاملـه     ! نید تا ما این سوخت را به شـما بـدهیم          عمل ک 

مـا هـم راه   . اي حرفی ندارند، منطقی ندارند  هستهمسألهبنابراین در  . نشد
اهللا همـین راه را هـم ادامـه     شاء کنیم؛ ان   ایم، داریم حرکت می     پیدا کرده 
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اي انرژي هسته

  )1(».خواهیم داد
  اي نیروگاهها نیازمند کردن ایران به سوخت هسته -7/6

من یک وقت گفتم که اگر نفت در اختیار آنها بود و ما احتیاج بـه             «
نفــت داشــتیم، یــک بطــري نفــت را بــه قیمــت پــدر و مادرشــان بــه مــا  

 نفـت را مـثالً فـرض کنیـد      ۀطـور نبـود کـه یـک بـشک           این. فروختند  می
 کـه مـا االن داریـم        -و در واقـع مفـت       -وپـنج دالر    بیست، سی یـا سـی     

 ۀبینید که کشورهاي داراي نفـت، سـرمای         ی می ول. فروشیم، بفروشند   می
اینهـا  . کننـد بـه یـک پـول ناقابـل      تجدید نشدنی خودشان را تبـدیل مـی       

 سـوخت اتمـی بـه وجـود بیاورنـد؛      مسألۀخواهند همین معادله را در        می
یعنی کاري کنند که اگر ما نیروگاه اتمـی هـم داریـم، بـراي سـوختش              

  )2(».محتاج آنها باشیم
  داشتنِ اقتصاد ایران به نفت ه وابسته نگ-8/6

این براي استکبار جهانی مشکل است که ملت ایران توانـسته باشـد             «
با اراده و تواناییهاي ذاتـی خـود گـام بزرگـی را در راه علـم و فنـاوري             

خواهنـد انـرژي کـشور همیـشه          اینهـا مـی   . يا بردارد؛ مثل انـرژي هـسته     
تهاي قدرتهاي جهـانی  تأثیر سیاس   به نفت باشد، که نفت هم تحت       ۀوابست
ــشه در مــشت    مــی. اســت ــامرئی همی ــسمانهاي ن ــا ری ــد ملتهــا را ب خواهن

  )3(».کند خودشان نگهدارند؛ ملت ایران این را قبول نمی

                                                        
  .27/5/1389 بیانات در دیدار با کارگران نظام، به تاریخ - 1
  .1/4/1383 بیانات در دیدار با هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی، به تاریخ - 2
  .10/11/1383 بیانات در دیدار با مردم پاکدشت، در سالروز عید سعید غدیر، به تاریخ - 3
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رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

   محروم کردنِ ملت ایران از پیشرفت علمی و فناوري-9/6
 در مـورد    -هـا  بخـصوص امریکایی   -آنچه امروز در تبلیغـات غربیهـا      «

شود، هـدفش ایـن اسـت کـه ملـت ایـران را از             می ي گفته ا  انرژي هسته 
  )1(».یک پیشرفت علمی و فناوري محروم کند

  تحقیر ملت ایران -10/6
گوید، این است که شما این فناوریی         آن چیزي که امریکا به ما می      «

اید، این را بگذارید کنار، مـا بـه شـما       را که خودتان هم به دست آورده      
ه؟ یعنـی شـما نیروگـاه بـسازید، بعـد           یعنی چ . دهیم  اي می   سوخت هسته 

براي سوخت این نیروگاه بیایید سراغ ما تا ما با هر شـرایط و هـر قیمتـی       
مانـد کـه امـروز     مثـل ایـن مـی   . که دلمان خواست، آن را به شما بـدهیم  

. شما فـرض کنیـد  . نفت در اختیار امریکا باشد، بخواهد به ما نفت بدهد        
رژي در داخل کشور احتیاج به نفـت  اگر در این شرایط ما براي تولید ان     

خواستیم آن را از امریکاییها بگیریم، بـا مـا چـه     یا گازوئیل داشتیم و می   
 کـه   ایـن ! کردنـد   ملـت ایـران را چقـدر تحقیـر مـی          ! کردنـد   رفتاري مـی  

 چرخـۀ اي،  تـر فنـاوري هـسته    اي یا به تعبیر درست گویم انرژي هسته    می
م ملـت ماسـت، ایـن بـه     اي حـق مـسلّ   سـازي هـسته   سوخت  امکان غنـی   

معناي این است که اگر این را امروز براي این ملت تأمین نکنـیم، فـردا              
. این ملت دست گدایی به سوي دشمنان و مخـالفین خـودش دراز کنـد      

  )2(».ملت ما زیر بار این حرف نخواهد رفت

                                                        
  .1/1/1384 بیانات در صحن جامع رضوي، به تاریخ - 1
  .1/1/1385 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در صحن جامع رضوي، به تاریخ - 2
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اي انرژي هسته

 ممانعــت از ورود صــنعت اتمــی و روشــهاي نــوین و فنــاوري -11/6
  جدید به ایران

 اتمی، چـه  ة نیروگاه اتمی و تشکیل کور     ةه کردید که دربار   مالحظ«
خواهد بمب اتـم   جنجالی در دنیا به وجود آوردند و گفتند که ایران می        

خواهند صنعت اتمـی،     آنها می . طور نیست   دانند که این    می! درست کند 
خواهند روشهاي نوین و فنـاوري جدیـد، بـه ایـن              می. وارد کشور نشود  

ر این ملت، با ایـن اسـتعدادي کـه دارد، دسـتش بـه               ملت نرسد؛ زیرا اگ   
تواننـد بـا او مقابلـه     دانش و فناوري جدید رسید، دیگر به هیچ وجه نمی        

  )1(».این، جزو همان روشهاست. کنند
12/6-شان دي ملتهاي منطقه به حق طبیعی ممانعت از توجه ج  
هـاي    شاید یکی از اهـداف غبـارآلود کـردن فـضا در مـورد برنامـه               «
اي جمهوري اسالمی ایران این است کـه مـانع از توجـه            آمیز هسته   صلح
  )2(». ملتهاي منطقه به این حق طبیعی و ارزشمند خود شوندجدي

آمیـز    دالیل مخالفت قدرتهاي استکباري بـا فعالیتهـاي صـلح          -7
  اي ایران هسته

   خود اتکایی ایران در تولید برق و تولید سوخت اتمی-1/7
وجـود آورده و اینهـا         امریکاییها علیه ایران را به     آنچه امروز جنجال  «

بیننـد کـه ایـران نیروگـاه          را دستپاچه کرده، این است که اینها دارند می        
ــه وجــود آورده و مــیا هــسته ــرق هــسته ي را ب ــد ب ي تولیــد کنــد و ا توان

ایـن،  . کنـد  سوخت و خوراك آن را هم خـودش در داخـل تولیـد مـی           

                                                        
  .9/8/1375ی، به تاریخ  بیانات به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهان- 1
  .28/1/1389المللی خلع سالح و عدم اشاعه، به تاریخ   پیام به نخستین کنفرانس بین- 2
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رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

  )1(». نگرانی اینهاستنقطۀین اول
   بومی بودن و ایجاد بیداري اسالمی کردن-2/7

 دوم نگرانی آنها این است که از این ناراحتند کـه ایـن دانـش             نقطۀ«
البتـه  . یده است؛ یعنـی در واقـع بـومی اسـت          یدر داخل رشد کرده و رو     

این به معناي آن نیست که ما این دستگاه را اختراع کردیم؛ نه، بلکـه بـه    
محققـان  .  آنها نرفتیمۀفراگیري این کار در خان    این معناست که ما براي      

 و صــدها مغـز متفکــر و  - همــین جوانهـایی مثــل شـما  -جـوان خودمـان  
انـدازي کننـد و بـه نتیجـه           اند این دستگاه عظـیم را راه        خوشفکر توانسته 

وجـود   برسانند؛ دانش را در میـان خودشـان بـارور کننـد؛ فنـاوري را بـه         
نـد؛ ایـن یکـی از نگرانیهـاي آنهاسـت؛       ایـن و آن نرو   ۀبیاورند و در خان   

 استکباري است کـه  ۀبینید این درست بر خالف آن فلسف       چرا، چون می  
خواهند تحت سلطه باشند، نباید در دانـش و فنـاوري    کشورهایی که می 

آنهـا  . استقالل داشته باشند؛ باید دستشان دراز باشد؛ محتـاج آنهـا باشـند       
 ایـن فنـاوري   ۀران توانست بر قلـ   دانند که اگر امروز کشور و ملت ای         می

 عـزّت بنشیند، سخن حق او در دنیا که همـان اسـتقالل امـت اسـالمی و                 
اسالمی است، بیـشتر در بـین مـسلمانها و در جوامـع اسـالمی جـایگزین         
خواهد شد و ذهنها بیشتر آن را قبول خواهند کرد؛ از این ناراحتند؛ لـذا        

از آن چیزي است کـه آنهـا      بنابراین حقیقت قضیه غیر     . کنند  جنجال می 
  )2(».گویند می
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اي انرژي هسته

   نگرانی از شکل گرفتن یک ایرانِ قدرتمند و پیشرفته-3/7
ــی  « ــدها و جنجالهــایی کــه دولتمــردان امریکــا پ ــی  امــروز تهدی درپ
دروغ تهمـت سـاختن   ه  ي و بـ   ا  انرژي هسته  مسألۀکنند، بیشتر ناظر به       می

لتمـردان ایـن   هم رئـیس جمهـور امریکـا و هـم دو    . ي استا سالح هسته 
 ایـران تولیـد     وسـیلۀ  ي کـه بـه    ا کشور بارها و بارها از خطر سـالح هـسته         

داننـد کـه مـاجراي سـاخت          خود آنهـا بخـوبی مـی      . اند  شود، حرف زده  
 آنهـا ایـن    مـسألۀ .  یک افسانه است و هیچ واقعیتی نـدارد        اي  هستهسالح  

بـا  آنهـا  . است که از شکل گرفتن یک ایران قدرتمند و پیشرفته نگرانند     
 اي هـسته دانند که مـا دنبـال سـالح         ا می پیشرفت ملت ایران مخالفند؛ والّ    

 حساس که بیشترین نفـت دنیـا را    منطقۀخواهند در این      نیستیم، آنها نمی  
 کـشوري  - یعنی خاورمیانه -ترین مناطق دنیاست    دارد و یکی از حساس    

کند، پیـشرفته باشـد و از       که مستقل است و زیر پرچم اسالم زندگی می        
  )1(».دانش و پیشرفت علمی و فناوري مدرن برخوردار باشد

   ایران نوآوري و خالقیت و قطعِ وابستگیمخالفت با -4/7
هاي جهانی با ملـت ایـران در          یکی از علل دشمنیِ استکبار و توطئه      «
بینیـد در   شـما مـی  . اي و قـضایاي مـشابه همـین اسـت      انرژي هـسته  قضیۀ

رو  ند و بعضی از اروپاییها هم دنبالـه       لاوهمان حالی که آمریکاییها پیشقر    
اي و تـالش     امریکا در ضدیت با دسـتیابی ملـت ایـران بـه انـرژي هـسته               

رونـد بـا    برنـد، مـی   کنند و الفاظ درشت به کار مـی  کنند و تهدید می   می
تـر   مانـده   کشورهاي دیگري که از لحاظ علمی و صنعتی بمراتب عقـب          

اي  رنــد، قـرارداد انـرژي هــسته  هـستند و بـسیار بـا ملــت ایـران فاصـله دا     
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رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

معناي این حرف چیست؟ معنایش این اسـت کـه اگـر انـرژي       ! بندند  می
اي موجب وابستگی بیشتر یک ملت به خودشان شود، آن را بـراي      هسته

اي مخالفنـد کـه یـک     آنهـا بـا آن انـرژي هـسته    . دانند  آن ملت مجاز می   
بـا اسـتقالل کامـل    ملت با ابتکار خود، به دست خود، بدون نیاز به آنها،       

جوانان عزیز ما، ملت بزرگ ما، این امتیاز را پیدا         . به دست آورده است   
 علمی و صنعتی پیشرفته با اتکاء به نیـروي خـود       ۀاند که به این رتب      کرده

همـین  . رسیدند؛ وابستگی ایجاد نکردند، بلکه این ضد وابـستگی اسـت          
دهنـد،   ر بـه آنهـا مـی   اي براي دیگر ملتها که دولتهاي مستکب انرژي هسته 

ــران کــه خــود از درون       ــت ای ــراي مل ــا ب ــستگی اســت؛ ام موجــب واب
کند، خـودش خالقیـت و تولیـد       کند، نوآوري می    جوشد، ابتکار می    می
اسـتکبار جهـانی و دشـمنان ملـت         . کند، موجب قطع وابستگی است      می

  )1(».ایران، با این دشمنند
  اي  ضرورت مبارزه با گسترش تسلیحات هسته-8
  اي براي نابودي تسلیحات هسته جهانی ۀ اجماع قاطع جامع-1/8

اي توسـط دولـت    افزارهاي هسته از زمانی که انفجار نخستین جنگ   «
ایاالت متحده امنیت بشري را با تهدید مواجه ساخت، ضرورت نابودي           
. کامل این سالحها مورد اجماع قاطع جامعـه جهـانی قـرار داشـته اسـت        

ي نه تنها به کشتار و تخریب گسترده منجر شـد،          ا  استفاده از سالح هسته   
بلکه میان آحاد ملت، نظامی و غیرنظامی، کوچک و بزرگ، زن و مرد             
و کهنسال و خردسال تمایزي قائل نشد و آثار ضـد بـشري آن مرزهـاي         
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اي انرژي هسته

ــز      ــدي نی ــسلهاي بع ــه ن ــی ب ــد، و حت ــایی را در نوردی سیاســی و جغرافی
 هرگونه استفاده و حتی تهدیـد       ناپذیر وارد نمود و لذا      خسارتهاي جبران 

ـ        تـرین قواعـد بـشردوستانه و      مدي مـسلّ  به استفاده از این سالح، نقض ج
  )1(».آید مصداق بارز جنایت جنگی به شمار می

 اصرار دولتهاي اسـتکباري بـر نگهـداري و افـزایش سـالحهاي              -2/8
  شان اي هسته
ه ایـن  به لحاظ نظامی و امنیتی نیز به دنبـال دسـتیابی چنـد قـدرت بـ            «

اي   سالح ضد بشري، تردیدي باقی نماند کـه پیـروزي در جنـگ هـسته              
. ناممکن و درگیري در چنین جنگی غیـر عقالنـی و ضـد انـسانی اسـت       

ــسانی و حتــی نظــامی،    ــی، ان ــدیهیات اخالقــی، عقالن ــرغم ایــن ب ولــی ب
 جهانی براي نابودي این سـالحها توسـط         جامعۀر  خواست مؤکد و مکرّ   

دولتهـا، کـه امنیـت خیـالی خـود را بـر نـاامنی        شـماري از     گروه انگشت 
  .اند، نادیده گرفته شده است همگانی بنا کرده

اصرار این دولتها بر نگهداري، افزایش و گسترش توان تخریبی این           
جمعـی و ایجـاد    سالحها، که هیچ کـاربردي جـز ارعـاب و تـرور دسـته        

 امنیــت کــاذب، مبتنــی بــر بازدارنــدگی ناشــی از نــابودي تــضمین شــده
اي جهـان را بـه دنبـال          همگانی نداشته و ندارد، اسـتمرار کـابوس هـسته         

  )2(».داشته است
  !اي  آمریکا در ادعاي مبارزه با گسترش سالح هستهنفاق -3/8

 اینـک بـه دروغ خـود را مـدعی مبـارزه بـا       ،تنها مجرم اتمی جهـان    «
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رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

دي که یقیناً هیچ اقدام   در حالی؛کند  گسترش سالح اتمی معرفی می     جـ 
اگـر  .  این مسیر صـورت نـداده اسـت و هرگـز صـورت نخواهـد داد         در

اي آمریکـا دروغ نبـود، آیـا رژیـم      ادعاي مبارزه با گسترش سالح هسته   
المللـی    توانست ضمن خودداري از پذیرش مقررات بین        صهیونیستی می 

 فلــسطین را بــه ةی، ســرزمین اشــغال شــدتــ.یپــ.در ایــن زمینــه بــویژه ان
 در آن ذخیـره     ۀه انبـوهی از سـالحهاي هـست       اي مبدل سازد کـ      زرادخانه
  شده است؟

نـام اتـم بــه همـان میـزان کــه بیـانگر پیـشرفت دانــش بـشري اســت،        
کــشی و   تــاریخ و بزرگتــرین نــسلۀتــرین واقعــ متأسـفانه یــادآور زشــت 

ــز اســت   ســوء ــسان نی ــد کــه  . اســتفاده از دســت آورد علمــی ان هــر چن
اند کـه   اي کرده  هستهکشورهاي متعددي اقدام به تولید و انباشت سالح         

 ارتکـاب جـرم تلقـی شـده و صـلح جهـانی را               ۀتواند مقدمـ    نفسه می   فی
شدیداً در معرض تهدید قرار داده است، اما فقط یـک دولـت مرتکـب              

تنها دولت ایالت متحده آمریکا اسـت، کـه ملـت       . جرم اتمی شده است   
سانی مظلوم ژاپن در هیروشیما و ناکازاکی را در جنگی نابرابر و غیـر انـ       

  )1(».مورد هجوم اتمی قرار داد
  اي عدم اشاعۀ تسلیحات هسته ةین معاهدض بزرگترین ناق قدرتها،-4/8

منـابع خـارج از شــمار اقتـصادي و انـسانی در رقابــت غیـر عقالنــی      «
اند تا هر یک از ابرقدرتها توان خیالی پیدا کنند کـه بـیش از             هزینه شده 

 کره خاکی منجملـه خودشـان را   ده هزار بار رقیبان خود و سایر ساکنان  
بازدارندگی مبتنی بـر نـابودي   «دلیل نیست که این راهبرد        بی. نابود کنند 
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اي انرژي هسته

  .، یا دیوانگی نام گرفته است»تضمین شده متقابل
 بازدارنـدگی در  ۀاي در سالهاي اخیر از نظری برخی از دولتهاي هسته   
هـم  » تقابلنابودي تضمین شده م«اي بر مبناي      مقابل سایر قدرتهاي هسته   

اي ایـن دولتهـا، بـر حفـظ        کـه در راهبـرد هـسته       یانـد تـا جـای       فراتر رفته 
اي در برابر تهدیـدات متعـارف از سـوي ناقـضین معاهـده                انتخاب هسته 

کـه بزرگتـرین ناقـضین معاهـده         عدم اشاعه تأکید شده است، در حـالی       
 6عـدم اشــاعه، قــدرتهایی هـستند کــه عــالوه بـر نقــض تعهــد خــود در    

اي، حتی در اشـاعه عمـودي و افقـی ایـن         راي خلع سالح هسته   معاهده ب 
سالحها گوي سبقت را از دیگران ربوده و منجمله با کمـک بـه تـسلیح         

ي آن سیاســتهااي و حمایـت از   رژیـم صهیونیـستی بــه سـالحهاي هــسته   
 واقعی این سالحها نقش مستقیم و مغایر تعهـدات خـود   ۀرژیم، در اشاع  
    خاورمیانـه و جهـان را بـا    منطقـۀ یفـا کـرده و    معاهـده ا  1ه  بر مبنـاي مـاد 

اند و در رأس این دولتها، رژیم زورگو و           رو کرده  ه روب جديتعهدیدي  
  )1(».متجاوز ایاالت متحده آمریکا است

 آمادگی جمهوري اسـالمی ایـران بـراي بـسیج امکانـات علیـه            -5/8
  گسترش سالحهاي کشتار جمعی

 دیگر انـواع سـالحهاي کـشتار    اي، به اعتقاد ما افزون بر سالح هسته «
ـ           دي علیـه   جمعی، نظیر سالح شیمیایی و سالح میکروبی نیز تهدیدي ج

ملـت ایـران کـه خـود قربـانی کـاربرد سـالح              . شـوند   بشریت تلقـی مـی    
شیمیایی است، بـیش از دیگـر ملتهـا خطـر تولیـد و انباشـت ایـن گونـه                   

سیر  امکانـات خـود را در مـ   همـۀ کند و آماده است       سالحها را حس می   
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رهبـرمعظّم انقـالب    اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه         

  .مقابله با آن قرار دهد
ما کاربرد این سالحها را حـرام، و تـالش بـراي مـصونیت بخـشیدن                

  )1(».دانیم  همگان میۀابناء بشر از این بالي بزرگ را وظیف
  ملت ایران با تسلیحات اتمیمخالفت  -6/8

ین عـاقلی، بـه دنبـال تـسلیحات         مسؤولامروز هیچ ملت عاقلی، هیچ      «
لت ایران هم از لحاظ مبناي اسـالمی و فکـري بـا    و م . روند  اي نمی   هسته
جور تسلیحات مخالف است، هم از لحاظ تدبیر و عقالنیت مخالف             این

  .است
اي    نگهداري هـیچ فایـده     هزینۀ ایجاد و    هزینۀاي جز     تسلیحات هسته 

آورد؛ چـون قابـل    اي براي یک ملت قدرت نمـی    تسلیحات هسته . ندارد
  )2(».اجرا و قابل استفاده نیست

  اي از نظر عقلی و منطقی  سالح هسته کاربرد نداشتن-7/8
داننـد   اي دارند، خودشان خوب می آن کسانی که امروز بمب هسته     «

اي را بـه کـار بیندازنـد،     که اگر دست از پا خطا کنند و این سالح هسته        
 همچنــانی کــه یــک روز -چنـان دامــن خودشــان را خواهــد گرفـت   آن

 کــه دیــري -امــن خودشــان را گرفــتتروریــستها را تقویــت کردنــد، د
اي دست پیدا کننـد       نخواهد گذشت که تروریستهاي دنیا به سالح هسته       

داننـد کـه    مـی .  ملتها بگیرنـد همۀو امنیت را از همه مستکبران عالم و از        
  )3(».اي کاربرد ندارد سالح هسته
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بردها، آفات،  با اقتصاد، راهۀاهمیت و جایگاه، رابط(
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  :اشاره

 اقتصادي است و تأثیر بـسیار اساسـی         ۀ توسع اولصنعت، پیشقر 
ــشرفت  ــصر اصــلی   .  داردآندر پی ــشرفت در صــنعت، عن اصــالً پی

  .گردد پیشرفته محسوب شدنِ هر کشوري محسوب می
          صنعت در غـرب بـیش از آن کـه در خـدمت    آسـایش و رفـاه

 در خــدمت ،وجــود بیــاورده  راحتــی و آرامــش بــانــسانها باشــد و
اهــداف اســتکباري قــرار گرفتــه و در جهــت تولیــد اســلحه و        

افزار با هدف تجاوز به حقوق ملتها و سـلطه بـر کـشورها بـه        جنگ
جدایی از معنویت بزرگترین آفـت صـنعت        . کار گرفته شده است   

  است کـه سـبب شـده تـا صـنعت در کنـار مزایـا و          ماديدر دنیاي   
اي را  دستاوردهاي شگفت انگیزش، تبعات ناگوار و ویـران کننـده   

  . به ارمغان آوردماديهم براي تمدن 
در جمهوري اسالمی ایران الزاماتی بـراي پیـشرفت در بخـش            

 را از آثار زیان بار و فاجعه آنصنعت در نظر گرفته شده است که    
 قـرار  نماید و در جهت خدمت به مردم و بـشریت      آفرینش مبرا می  

  .دهد می
همراه بودن بـا رشـد اخالقـی، پایبنـدي بـه اصـول و تفکـرات              
انقالبی اصـیل و رعایـت مالحظـات دینـی و اخالقـی و انـسانی از               

ترین الزامات صنعت در جمهوري اسالمی هستند که          جمله اساسی 
رعایت آنها نه تنها جلوي پیشرفت صنعتیِ کشور را نگرفتـه اسـت              

ظیري را هم براي نظام و انقالب بـه همـراه      بلکه دستاوردهاي کم ن   
  .داشته است
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

اي باشـند بـراي     پیشرفتهاي صنعتی موجـود بایـد بـستر و زمینـه          
هــا  تــرین ایــن آرمــان تحقــق آرمانهــاي صــنعتی کــشور کــه عمــده

پیشرفت جهشی در صنعت و رفتن به سمت صادرات محـصوالت            
  .صنعتی است

یرانـی، ابتکــار و  ضـریبِ هوشـی بـاالي ایرانیـان، ذوق و هنـر ا     
نوآوریهــايِ خــاص ملــت ایــران، ســابقه درخــشانِ نظــام در زمینــه  

همه و همه امتیازات نظـام جمهـوري   ... استفاده از نیروهاي بومی و    
اسالمی در عرصه صنعت هستند که دست به دسـت یکـدیگر داده     

اي نـه چنـدان دور      در آینده را  و نوید دستیابی به آرمانهاي صنعتی       
  .دهند می
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صنعت

   اهمیت و جایگاه صنعت-1
  صنعت در پیشرفت کشورتأثیر  -1/1

ــی    « ــسیار اساس ــأثیر ب ــه صــنعت ت ــدیم ک ــشرفت  معتق اي دارد در پی
  )1(».کشور

  پیشرفت در صنعتضرورت  -2/1
در واقع عنصر اصلی پیشرفته محسوب شدن یک کـشور و لـوازمی      «

  )2(».که دارد، پیشرفت در صنعت است
  پیشرفت کشاورزي ۀ پشتوان، پیشرفت صنعت-3/1

کشاورزي هم که براي مـا خیلـی اهمیـت دارد و از نظـر مـن یـک             «
، ترکن اساسی قوام و حیـات کـشور مـا اسـت، بـستگی دارد بـه صـنع            

یعنـی مـن کـه      . پیشرفت کشاورزي جز با پیشرفت صنعتی ممکن نیست       
فـی بخـش کـشاورزي نبایـد بـه حـساب       نکنم، ایـن      رو صنعت تکیه می   

أیید و کمک پیشرفت مجموعی کشور است کـه از          این در واقع ت   . بیاید
  )3(».جمله بخش کشاورزي هم در آن هست

   اقتصاديۀ توسعاول صنعت، پیشقر-4/1
  مـا بایــد بــه جایگــاه بخــش صــنعت در کــشور توجــه کنــیم؛ چــون «

 ۀ توسـع  اول پیـشقر  -طور که اشاره کردنـد و درسـت هـم هـست            همان-
  )4(».اقتصادي کشور، بخش صنعت است

                                                        
  .9/1/1389ه تاریخ  بیانات در بازدید از توانمندیهاي صنعت خودروسازي، ب- 1
  . همان- 2
  . همان- 3
  .10/4/1380 بیانات در دیدار گروه کثیري از اصناف، به تاریخ - 4
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  الل صنعتی استق-2
مـا  .  یک کشور، اسـتقالل صـنعتی آن اسـت         توسعۀیکی از شرایط    «

هاي صنعتی بر پاي خودمـان بایـستیم؛ بـه فکـر            زمینه همۀباید بتوانیم در    
  )1(».یهاي خودمان را به کار بگیریمیخودمان تکیه کنیم؛ توانا

  
. تبـادل؛ دادن و سـتاندن  . دنیا، دنیاي تبادل است؛ اما تبـادل دوجانبـه   «
توانید در بازار تبادلِ صنعتی حرفی براي گفـتن داشـته         وقتی شما می   آن

ما ایـن را    .  صنعت بایستید  زمینۀباشید که خودتان روي پاي خودتان در        
  )2(».خواهیم؛ ما این را الزم داریم می

   صنعتۀ انواع راهبردها و طرز فکرها در عرص-3
   واگذاريِ اختیار صنعت به بیگانگان-1/3

ی کـه از کـاروان پیـشرفتهاي علمـی و صـنعتی عقـب             در کشورهای «
  :اند، دو طرز تفکر وجود دارد مانده

 بدبختی ملت اسـت؛ یـک طـرز تفکـر،       ۀیک طرز تفکر، غلط و مای     
آن طرز تفکر غلـط، همـان تفکـري اسـت کـه در دوران          . درست است 

 علـم و  کـه   ایـن حاکمیت عوامل امریکا بر این کشور حاکم بـود؛ و آن            
 خارجیهـا، اروپاییهـا و      وسـیلۀ ژي و امور فنی، بایـد بـه         صنعت و تکنولو  

غربیها آماده بشود و به صورت محـصول در اختیـار مـا قـرار بگیـرد؛ مـا        
باید پول و نفت بدهیم و از محصول کار آنها اسـتفاده کنـیم؛ ایـن یـک        

متأسفانه اآلن هم این طرز تفکر در بعضی از کـشورهاي     . طرز تفکر بود  

                                                        
  .9/1/1389 بیانات در بازدید از توانمندیهاي صنعت خودروسازي، به تاریخ - 1
  . همان- 2
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صنعت

دهـیم، غربیهـا بـراي مـا      گویند مـا پـول مـی        د؛ می استعمارزده وجود دار  
گـاهی احمقانـه تـصور    ! کننـد  آورند و نصب می  میجا  اینسازند، به     می
کنند که این یک نوع اربـابی نـسبت بـه غربیهاسـت؛ کـه مـا پولـدار                می

  !سازند آیند براي ما می هستیم، آنها می
ور ما  امروز این طرز تفکر وجود دارد؛ در دوران گذشته هم در کش           

در دوران حاکمیت ستمشاهی، ایـن فکـر در قـشر تعیـین             . وجود داشت 
گیر کشور بود؛ ما هم این حرف را حتی از زبان بعـضی       کننده و تصمیم  

البته این به معناي آن نیست که آنها به فکـر         . از عوامل آنها شنیده بودیم    
تی هــم وارد کــشور کننــد؛ خیــر، امــا بــاز همــان نجــاانبودنــد کــه کارخ

در ایـران  . ت هم در اختیـار بیگانـه و بـا مـدیریت بیگانـه بـود               نجااکارخ
آهن آوردند؛ اما به دست بیگانه، با مدیریت بیگانه، حتـی     ذوب ۀکارخان

  !با ملکیت بیگانه
ــروز شــد، از   ــالب پی ــن اکارخانجــآن روزي کــه انق ت حــساس ای

 بودند، رفتنـد؛ آن کـسانی     جا  اینهایی که     کشور، جمع کثیري از بیگانه    
ه کارشان این نبود که بیایند به مردم ایران علم و تکنولوژي بیاموزنـد؛   ک

کارشان این بود که به عنوان یک صـاحبکار بـزرگ و بـه عنـوان یـک              
دانا بیایند، یک مشت آدمهاي زیردست را از این کشور انتخاب کننـد،             

د صــنایع کــشور در دســت کلّیــ کــشور را ببرنــد، و هــم ۀتــا هــم ســرمای
 صنعتی کشور نگـاه کنیـد، خواهیـد     ۀلذا اگر شما به نقش    . خودشان باشد 

دید که غربیها و امریکاییها و بعضی از اروپاییها ایـن نقـشه را بـه نحـوي      
هـاي ایـن      ترتیب داده بودنـد کـه اگـر از ایـن مملکـت رفتنـد و دروازه                

 ادارةمملکــت بــه روي آنهــا بــسته شــد، ایرانیهــا خودشــان از پیــشبرد و  
 صـنعت  ۀیی در سلـسل  هاي مفقوده عنی عمداً حلقهصنعت عاجز بمانند؛ ی   
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

وقـت    ایـن ملـت هـیچ   کـه  ایـن این کشور به وجود آورده بودند، با قصد  
خواستند همیـشه     نتواند روي پاي خودش بایستد و کمر راست کند؛ می         

  )1(».محتاج آنها باقی بماند
   صنعتة در اختیار گرفتن ادار-2/3

 ممکن است ما که اینن یک طرز فکر، طرز فکر درست است، و آ       «
یی که آن را دارد و ما نـداریم، بگیـریم؛    علم و فن و صنعت را از بیگانه      

 آن کار را خودمان به دست خواهیم گرفت؛ خودمـان صـنعت             ادارةاما  
را انتخاب خواهیم کرد؛ آنچه را که براي کـشور الزم اسـت، خودمـان            

  )2(».به وجود خواهیم آورد
4-صنعت غربی آفات   
   وابستگی-1/4

آوردنـد، صـنعت دروغینـی بـود؛          در گذشته، صـنعتی هـم کـه مـی         «
جاهـاي  . نیـاز بکنـد   صنعت بود، امـا آن صـنعتی نبـود کـه کـشور را بـی        

 الزمـی کـه در یـک کـشور     ة آن زنجیـر -گوناگونی از تسلسل صـنعتی    
یـه، تـا محـصول مـورد اسـتفاده در داخـل       اولهست؛ از معدن و از مـواد     

 کـه  ایـن داشـتند؛ بـراي     منقطع نگه می   بود؛ عمداً   منقطع -هاي مردم   خانه

                                                        
یروان، هاي شـهدا و اقـشار مختلـف مـردم شـهرهاي شـ        سخنرانی در دیدار با جمعی از خانواده   - 1

رودسر، کلّیبر، برزوك کاشان، ساوه و تهران، به همراه جمعی از ائمۀ جمعـه، نماینـدگان مجلـس               
شوراي اسالمی و مسؤوالن اداري این شـهرها، گروهـی از جانبـازان اسـتانهاي خراسـان و تهـران،             

ه همراه مسؤوالن و کارکنان و کارگران کارخانۀ ایران خودرو و فرماندهان نیروي انتظامی تهران ب           
  .13/9/1370فرماندة کلّ نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، به تاریخ 

  . همان- 2
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صنعت

  )1(».همیشه به خارج احتیاج داشته باشند
   جدایی از معنویت-2/4

 ستیز بـا معنویـت و طـرد معنویـت بنـا شـد؛ ایـن           ۀتمدن غربی بر پای   «
خطاي بزرگ کسانی بود کـه تمـدن و حرکـت علمـی و صـنعتی را در         

 امـا بـا   -یـن خـوب بـود    ا-بـه علـم اهمیـت دادنـد       . اروپا شـروع کردنـد    
 مـادي لذا این تمدن    . معنویت به جنگ برخاستند؛ این بد و انحراف بود        

شـود؛ هـم     و دور از معنویت هر چه پیشرفت کند، انحـرافش بیـشتر مـی             
هـاي زهـرآگین خـود تلخکـام       بـشریت را بـا میـوه   همـۀ خود آنها و هم     

ههـا   کـه د - اسـتعمار ةپدیـد . کند؛ همچنان که تا امروز کـرده اسـت         می
ــسان را ســالهاي مت  ــرین و   غــرق در ســختمــاديکــشور و میلیونهــا ان ت

 تفکیـک  ۀ یکی از چیزهایی است کـه در نتیجـ   -شدیدترین محنتها کرد  
علم از معنویت، سیاست از معنویت و دولت از اخـالق در اروپـا اتفـاق            

. هــاي تلــخ بــود  و دوم هــم از همــان میــوهاولدو جنــگ جهــانی . افتــاد
هـاي   ها و میوه تهاي اختناق مارکسیستی هم جزو نتیجه    کمونیزم و حکوم  

  )2(».تلخ جدایی حرکت علمی و صنعتی از معنویت بود
   الزامات پیشرفت در بخش صنعت-5
   با رشد اخالقین همراه بود-1/5

 در مـادي علم باید در کنار اخـالق، و پیـشرفت صـنعتی و علمـی و      «
  )3(».کنار رشد اخالقی باشد

                                                        
  بیانات در جمع علما و مدرسان و فضالي حوزة علمیۀ قم، در خجسته سالروز مـیالد حـضرت        - 1

  .11/1370//30، به تاریخ )عج(مهدي 
  .14/3/1383، به تاریخ )ره( بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی - 2
هاي شهدا و اقشار مختلف مردم و جمعی از  مـسؤوالن    سخنرانی در دیدار با جمعی از خانواده    - 3
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

   نیروي جوان استفاده از-2/5
این جوانان ما که امروز در مراکز فنـی و صـنعتی و علمـی حـضور              «

  )1(».دارند، باید بدانند که ایران را آنها باید بسازند
  هاي مردم  تدبیر و مدیریت و میدان دادن به سرمایه-3/5

بخش صنعت را باید با تدبیر، مدیریت و امکان دادن و میـدان دادن       «
 -گذاري کننـد  ه بتوانند در بخش صنعت سرمایه      ک -هاي مردم   به سرمایه 
  )2(».پیش برد

   تفکرات انقالبیِ اصیلو پایبندي به اصول -4/5
ایـم،   هر جا ما با همان اصول و تفکـرات انقالبـی اصـیل جلـو رفتـه               «

هـایش همـین پیـشرفتهاي صـنعتی و علمـی و             ایم؛ نمونـه    واقعاً پیش رفته  
  )3(». وجود آمدهگشایشهاي گوناگونی است که در کارها به

  ات دینی و اخالقی و انسانیظ رعایت مالح-5/5
ات ظتواند یک صنعت پیشرفته باشد، در عین حال مالح          صنعت می «

دینی، مالحظات اخالقی، مالحظات انـسانی در صـنعت کـامالً رعایـت       

                                                                                                             
ادارات و سازمانهاي شهرهاي تهران، شهداد کرمان، قم، و مسؤوالن و دانشجویان دانشگاه هنر، بـه      

  .1/8/1370تاریخ 
هاي شـهدا و اقـشار مختلـف مـردم شـهرهاي شـیروان،         سخنرانی در دیدار با جمعی از خانواده   - 1

رودسر، کلّیبر، برزوك کاشان، ساوه و تهران، به همراه جمعی از ائمۀ جمعـه، نماینـدگان مجلـس               
شوراي اسالمی و مسؤوالن اداري این شـهرها، گروهـی از جانبـازان اسـتانهاي خراسـان و تهـران،             

درو و فرماندهان نیروي انتظامی تهران به همراه    مسؤوالن و کارکنان و کارگران کارخانۀ ایران خو       
  .13/9/1370فرماندة کلّ نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، به تاریخ 

 .10/4/1380 بیانات در دیدار با گروه کثیري از اصناف، به تاریخ - 2
  .5/3/1384 بیانات در دیدار با دانشجویان بسیجی، به تاریخ - 3
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صنعت

  )1(».بشود
ـ   تنظیم سیاست تعدیل بازرگانی و جلوگیري از واردات بی      -6/5  ۀروی

  صنعتی
 خـودرو  زمینـۀ  حـاال در   -دهیم به صنعت داخلـی      گر اهمیت می  ما ا «

 بایستی سیاست تعـدیل   -هاي دیگر   که فعالً محل کالم ماست و یا زمینه       
یعنـی واردات  . بازرگانی خودمـان را در ایـن زمینـه حتمـاً تنظـیم کنـیم              

دستگاههاي سیاستگذار کشور و کـسانی      . رویه قطعاً ضرر خواهد زد      بی
. کنند، به این نکتـه بایـد توجـه کننـد           را تنظیم می   ییکه سیاستهاي اجرا  

هتـر، رشـد    بفراوانی و ارزانی چیز خیلی خوبی است، اما از آن مهمتر و             
ایـن درسـت    . صنعت داخلی است؛ قوام گـرفتن صـنعت داخلـی اسـت           

نیست که ما به دالئل گوناگونی که غالباً هم دالئل واهی اسـت، دروازه    
ین گونـاگون   مسؤول -ینمسؤولن بارها به    م. را به روي واردات باز کنیم     
 شـما، منطـق شـما بـراي         ۀاگر فلـسف  :  گفتم -در بخشهاي مختلف دولتی   

هـاي صـنعتی ایـن اسـت کـه       افزایش واردات و تـسهیل واردات سـاخته     
ید کیفیت مصنوعات داخلی باید باال بـرود، خـب فـشار را روي         یگو  می

د وادار کـرد،  شـو  ی وجـود دارد کـه مـی    یسیاسـتها . این بخش بگذاریـد   
.  کیفیـت را ارتقـاء بدهـد   کـه  ایـن  داخلی را بـه    کنندةمجبور کرد تولید    

بدترین گزینه براي باال بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را براي             
هـاي    گزینـه . مصنوعات خارجی باز کنـیم؛ ایـن، بـدترین گزینـه اسـت            

  )2(». ما کیفیت را باال ببریمکه اینبهتري وجود دارد براي 

                                                        
  .9/1/1389از توانمندیهاي صنعت خودروسازي، به تاریخ  بیانات در بازدید - 1
  . همان- 2
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   دانش محور بودن-7/5
 تحقیـق اسـت؛ تحقیـق و    مـسألۀ  دیگري کـه مهـم اسـت،     نکتۀیک  «

ــاوريتوســعۀ ــروز .  فن ــه صــنعت خــودرو   همــۀام ــا از جمل  صــنایع دنی
کننـد، تحقیـق    کننـد، کـار مـی    مرتب دارند فکـر مـی    . محور است   دانش
تـر،   عیـب  تـر، بـی    ایـن را کامـل  که اینکنند، براي    کنند، پژوهش می    می

ایـن جـز بـا پیـشرفت     . تر از آب در بیاورنـد    تر، ارزان   مصرف  مزیباتر، ک 
ـ          بـاب تحقیـق را   . ت و تحقیـق، ممکـن نیـست   علمی، جـز بـا تأمـل و دقّ

ــاز گذاشــت ــستی ب ت صــنعتی و اکارخانجــدســتگاههاي مختلــف، . بای
 مــسألۀمـدیران صــنعتی و مــدیران دولتـی مــشرف بــر صـنعت، بــر روي    

 صـنعت  کـه  ایـن کنـد بـه    مـی این کمک . تحقیق باید خیلی تالش بکنند  
بتواند در شرایط سـخت رقـابتی، خـودش را حفـظ کنـد؛ در رقابـت بـا          

  )1(».پذیر است این با تحقیق امکان. رقباي پیشرفته زمین نخورد
   تحقیق و استفاده از اندیشه-8/5

 بخش صنعت پیشرفت بکنـد و ایـن پیـشرفت           که  ایناصرار دارم بر    «
فکر و هوش سرشـاري کـه بحمـداهللا در    هم با تحقیق، با به کار انداختن  

  )2(».پذیر است شما عزیزان هست، و سرانگشتان ماهر ایرانی، امکان
 اســتفاده از هــوش و اســتعداد در کنــار کــار و تــالش پیگیــر و -9/5

  خستگی ناپذیر
 در  ی کـه امـروز  یمن عرض بکنم بـه شـما، خیلـی از ایـن کـشورها           «
 قـرار دارنـد،    اول در ردیـف     آورنـد و در دنیـا در واقـع           صنعت نام  زمینۀ

                                                        
  .9/1/1389 بیانات در بازدید از توانمندیهاي صنعت خودروسازي، به تاریخ - 1
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صنعت

اطالعات متقنی که بنده دارم، این است که سطح هوشی آنهـا از سـطح         
منتها با پرکاري و با تـالش   ! تر است   ینیهوشی متوسط کشور ما بسیار پا     

هوشمندي و برخـورداري از هـوش و        . اند پیشرفت بکنند    فراوان توانسته 
 اسـت کـه در مـا    استعداد و ظرفیـت ذهنـی یکـی از عوامـل بـسیار مهـم        

باید آن عنصر و عامـل دوم را کـه عامـل کـار و تـالش پیگیـر و            . هست
اهللا  شـاء  بدانید که در آن صـورت، ان . خسته نشدن است هم همراه بکنیم  

کشور حرکت جهشی خواهد داشت، پیشرفت جهـشی خواهـد کـرد و             
  )1(». خواهد دادانجامکارهاي بزرگ 

   ارتباط با دانشگاه-10/5
پیوند با دانشگاه را هم که یکی از آقایان اشـاره کردنـد،              مسألۀاین  «

مــن چنــدین ســال اســت کــه بــه . بــسیار مهــم اســت؛ بــسیار مهــم اســت
کـنم کـه بــین    دانـشگاهها، بـه دسـتگاههاي دولتــی ایـن سـفارش را مــی     

احتیـاج  . صنعت و بین دانـشگاه یـک ارتبـاط مـستحکمی برقـرار بـشود              
اي دانـشی، مخـصوص بخـش     در دانـشگاه کانونهـ  کـه  ایـن داریم مـا بـه    

اي گوناگون صنعت، مثالً مخصوص بخـش خـودرو بـه         هصنعت و بخش  
  )2(».وجود بیاید که پشتیبانی کنند

   انتظارات از صنعت-6
   پیشرفت جهشی در صنعت-1/6

خواهیم شما صنعتگران کشورمان، مدیران صنعت، نمـاد ایـن        ما می «
همان استناد، پایبند بـه   پایبند به دین و در همان حال و به          . حقیقت باشید 

                                                        
  . همان- 1
  . همان- 2
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  )1(».پیشرفت جهشی صنعت
  رفتن به سمت صادرات -2/6

 مهم در باب صنایع ما و از جمله حـاال صـنعت خـودرو،     مسألۀیک  «
دستگاههاي گونـاگون دولتـی بایـد تـالش         .  صادرات است  مسألۀهمین  

این یکـی از آن کارهـاي بـسیار     . بکنند تا بازار صادراتی را تأمین بکنند      
سیار هنرمندانه و مبتنی بر تالشهاي متنوع و مرکب چند جانبـه        حساس، ب 

 مـا صـادرات خودروشـان در سـال،      ۀبعضی از کشورهاي همـسای    . است
این کار بسیار مهمی است؛ یعنـی از  ! شان دارد یمیلیاردها دالر درآمد برا   

 حاال خـودرو را مـن بـه       - باید حرکت سازندگان خودرو ناظر باشد      اول
 صـنایع از ایـن قبیـل        مجموعـۀ . کـنم   ارز عـرض مـی     بـ  ۀعنوان یک نمون  

ــت ــی از     -اس ــشود؛ یعن ــاز ب ــاب صــادرات ب ــه ب ــشود و  اول ک ــر ب  فک
دستگاههاي دولتی، پیدا کردن بازارهاي صـادراتی را یکـی از اهـداف             

  )2(».خودشان قرار بدهند
  و شیرین مقدمه براي زندگی سالم ، صنعت و پیشرفت صنعتی-3/6

 کشور و افتخـارات     ةدرآمدهاي فزایند صنعت و پیشرفت صنعتی و      «
کنـد؛    گوناگون علمی، متن زندگی و واقعیـت زنـدگی را شـیرین نمـی             

 مـردم زنـدگی سـالم و شـیرین و        که  این اینها باید مقدمه باشد براي       همۀ
  )3(».مطلوب داشته باشند

                                                        
  .9/1/1389 بیانات در بازدید از توانمندیهاي صنعت خودروسازي، به تاریخ - 1
  . همان- 2
  .17/12/1389بوستان والیت به مناسبت روز درختکاري،  بیانات در - 3
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  :اشاره
ترین اقشاري هستند کـه       ترین و گسترده    بازاریان و اصناف عام   

صـورت مـستقیم بـا اقتـصاد سـر و کـار دارنـد و نقـش عمـده و           ه  ب
  .مؤثري در اقتصاد هر کشوري دارند

در جمهوري اسالمی ایران، بازاریـان و اصـناف عـالوه بـر آن        
که نقش برجسته و اثرگذاري در عرصـه اقتـصاد کـشور دارنـد، از      

  .درخشان و پر افتخاري هم برخوردارندسابقه 
در مبـارزات و موضــعگیریهاي گونــاگونِ سیاســی و دینــی در  
ــازار و    دوران قبــل از انقــالب، حــضور اصــناف و کــسبه و اهــل ب

هر گاه که علماي شیعه  . دادوستد، حضور پر رنگ و ملموسی بود      
دادنـد   براي ایستادگی در برابر رژیم بر سر منافع ملـت دسـتور مـی          

بازارها تعطیل شود، بازاریان و کسبه بالفاصله اطاعـت کـرده و     که  
نمودنـد؛ یعنـی    بدون چون و چرا کـسب و کارشـان را تعطیـل مـی       

ایستادند که ایـن امـر تـأثیر زیـادي در مبـارزات          پشت سر علما می   
کمکهـاي متعـدد مـالی اصـناف و     . ضد ظلم و ضد طاغوت داشت   

ــه نهــضت از  ــی ایــن قــشر  دیگــر خــدماتجملــۀبازاریــان ب  انقالب
تـوان گفـت کـه اصـناف بـازوي       در واقع مـی  . گردید  محسوب می 

  .آمدند قدرتمند نهضت به شمار می
هـا و   پس از پیـروزي انقـالب نیـز کـسبه و اصـناف در عرصـه              

اي   هـا حـضور شایـسته       میدانهاي انقالبی ماننـد راهپیماییهـا و جبهـه        
داف نظـام بـوده     شان همـواره پـشتیبانِ اهـ        داشتند و حمایتهاي مالی   

  .است
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وظایفی که متوجه بازاریان و اصناف است عبارت است از در         
استفاده نکـردن از   خدمت قوانین اسالمی و مطیع قوانین بودن، سوء    

       اهــداف نوسـانات اقتـصادي، فـرار نکـردن از مالیـات، در خـدمت
اقتصاديِ اسالم و نظام بودن، انصاف، پرهیـز از اخـتالف و تفرقـه،          

کـسبه محتـرم بایـد همچــون    ... تفـق و یکپارچـه بــودن و  متحـد و م 
شان داشـته     وظایف انجاماي در عرصه      گذشته نقش آفرینی ارزنده   

ــالب و      ــداف اســالم و انق ــیش در خــدمت اه ــیش از پ باشــند و ب
  .آرمانهاي اقتصادي باشند

انجمنهاي اسالمی و معتمدانِ بازار نیز که از جمله ارکانِ بازار            
باید همگام با بازاریان در خدمت نظـام باشـند و   آیند  به حساب می  

نظارت عمومی بر کار اصناف و جلوگیري از تخطیهاي گوناگون          
  . رسانندانجامشان است را به نحو مطلوب به  را که مهمترین وظیفه
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بازاریان و اصناف

   شأن و جایگاه بازاریان و اصناف در نظام اسالمی-1
  ز انقالب خدمات درخشان و افتخارانگیز در دوران قبل ا-1/1

هاي گذشته تا امروز، کسبه و اصناف و تجار و کسانی کـه              از دوره «
 دینـی و اعتقـاد بـه    ةاند، اهل عمل به دیـن و عقیـد    در کار دادوستد بوده   

تواند این نکتـه را    کسی نمی . اند  علماي دین و حضور در کنار آنها بوده       
 جـزو  از دوران قدیم تا دوران حاضـر، کـسبه در کـشور مـا،       . انکار کند 
 و انـس بـا علمـا موجـب        تـدین همـین   . اند و هستند     بوده تدینقشرهاي م 

 در -انـد  شده است کـه در هـر میـدانی کـه علمـاي دیـن حـضور داشـته         
ــاگون سیاســی و یــا دینــی   حــضور -مبــارزات، در موضــعگیریهاي گون

وقتـی کـه   .  قطعی باشدجا آناصناف و کسبه و اهل بازار و دادوستد در         
 چـه مبـارزات نهـضت    -واسـتند در دوران مبـارزات    خ  علماي اعالم مـی   

 یـک حـضور     - چهل و پنجاه، و چه قبـل از آن         دهۀاخیر، یعنی سالهاي    
دادند که بازارها تعطیل بـشود، و   مردمی قاطع را نشان بدهند، دستور می      

ایـستادند، و   کردند؛ یعنی پشت سر علمـا مـی   بازاریان و کسبه تعطیل می    
ار هم این را فهمیده بودند؛ لذا       ژیمهاي جب ر. این تأثیر زیادي هم داشت    

به انواع طرق درصـدد بودنـد کـه ایـن لـشکر مردمـی را، یـا بـا فـشار و                     
ــستن مالیاتهــاي ســنگین اســتثنایی در دوران     ــا ب ــا ب ــد، ی ارعــاب و تهدی
ستمشاهی، و یا بـا تبلیغـات، از روحـانیون جـدا کننـد؛ غالبـاً هـم اثـري                    

  )1(».کرد نمی

                                                        
 سخنرانی در دیدار با اعضاي جامعۀ انجمنهاي اسالمی اصـناف و بـازار و مجـامع امـور صـنفی       - 1

  .13/4/1370سراسر کشور، به تاریخ 
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   در دوران بعد از انقالبةفرینیِ ارزندآ  خدمات و نقش-2/1
  انقالب نیز کسبه و اصناف شهري مـا، در میـدانهاي انقـالب         اولاز  «

پس، ما  .  حضور خوبی داشتند   -ها و کمکهاي مالی     راهپیماییها و جبهه  -
معنـاي انقالبـی هـم    . شـماریم  این قشر را یک قشر اسالمی و انقالبی می     
 داشته باشند؛ یعنی هر جـا کـه   همین است که در مواضع انقالب حضور    

ــع اســت، باشــند   ــسیاري از دوره. انقــالب از آنهــا متوق ــن، در ب هــاي  ای
گذشته و در بخش مهمی از دوران بعـد از پیـروزي انقـالب، نـسبت بـه             

ایـن نکتـه را نبایـد    . جمع کثیري از اصناف کـشور وجـود داشـته اسـت           
  )1(».کسی مورد مناقشه قرار بدهد

3/1- اسالم و انقالب و مطیعِ والیت فقیه اصناف در خدمت  
اند که نسبت به اصـناف و   بعضی عادت کرده بودند، یا عادت کرده «

طور مطلق زبـان بـه بـدگویی بـاز کننـد؛ ایـن غلـط                  کسبه و بازرگان، به   
 تفکـرات مارکسیـستی و      - از اسـالم   ۀبلـه، بنـا بـر تفکـرات بیگانـ         . است
ک وجـود زیـادي      اصـالً وجـود اصـناف و کـسبه و بازرگـان، یـ              -غیره
آنها اصل این قشر را قبول ندارند، کاري به کار دین و مـذهب و              . است

بعـضی از  . کننـد  اعتقادشان ندارند و خوب و بدشان را هم تفکیک نمی         
تفکرات الحادي رایج در آن زمانهاي مبارزات، این قشر را اصالً قبـول              

تـا  . یـرد کسی نباید تحت تأثیر آن حرفها و آن شعارها قـرار بگ            . نداشت
ایـم، در ایـران اسـالمی،     ایم و لمس کرده ایم و دیده    که ما فهمیده   جا  آن

انـد و در   اصناف در خدمت اسالم و انقالب و مطیع امام بزرگـوار بـوده            

                                                        
  . همان- 1
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  )1(».اند  میدانهاي انقالب نیز حضور داشتههمۀ
  ِ قدرتمند نهضت در دوران قبل از انقالب  اصناف بازوي-4/1

ر کـسانی بودنـد کـه در دوران اختنـاق بـه ایـن          همین اصناف و بازا   «
. نـد ا  نهضت کمک کردند، امام فرمود، اصناف بازوي قدرتمند نهـضت         

تـاجر و کاسـب    . طور هـم بـود؛ اینهـا تـالش و مجاهـدت کردنـد               همین
انـصاف رژیـم     مـأموران بـی  اول خودش را در معرض تط     ۀبازاري سرمای 

تقلیـد و بـه دیـن خـود و          به مرجع    که  اینسفّاك گذشته قرار داد، براي      
  )2(».نهضت اسالمی کمک کند

   وظایف بازاریان و اصناف-2
   در خدمت قوانین اسالمی و مطیع قوانین بودن-1/2

خود اصناف باید این موقعیت اسـالمی و انقالبـی را حفـظ کننـد و          «
 بگذارید که در درون اصناف و واحـدهاي صـنفی، وضـعی پـیش              نباید

از موضع انقالبـی جـدا کنـد؛ ثانیـاً زبانهـایی را کـه        آنها را   اوالًبیاید که   
اصـناف بایـد در     . شاید خیرخـواه هـم نباشـند، بـه روي آنهـا بـاز نمایـد               

  )3(».خدمت قوانین اسالمی و مطیع قوانین باشند
   سوء استفاده نکردن از نوسانات اقتصادي-2/2

. البته اوضاع کشور از لحاظ اقتـصادي، غالبـاً بـر یـک روال نیـست              «
ئل اقتصادي کشور به عوامل گوناگونی بـسته اسـت کـه بـسیاري از              مسا

                                                        
فی  سخنرانی در دیدار با اعضاي جامعۀ انجمنهاي اسالمی اصـناف و بـازار و مجـامع امـور صـن      - 1

  .13/4/1370سراسر کشور، به تاریخ 
  .10/4/1380 بیانات در دیدار با گروه کثیري از اصناف، به تاریخ - 2
 سخنرانی در دیدار با اعضاي جامعۀ انجمنهاي اسالمی اصـناف و بـازار و مجـامع امـور صـنفی       - 3

  .13/4/1370سراسر کشور، به تاریخ 
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هـاي    وضع تورم جهانی، وضـع عرضـه      . آن عوامل، خارج از مرزهاست    
گونه مـسائل، روي   گوناگون جهانی، وضع پول در دنیا و بسیاري از این        

اقتـصاد کـشور مـستقلی مثـل مـا کـه          . گـذارد   اقتصاد یک کشور اثر می    
. ند، غالباً با بعضی از نوسـانها همـراه اسـت         خواهد مستقل زندگی بک     می

نباید اجازه بدهید که از این نوسانها و از این کـم و زیادهـا، کـسانی بـه               
نفع جیب شخصی خودشان استفاده کنند، و تـا رقـم مالیـاتی بـر صـنفی          

ي کننـدة بسته شد، بالفاصله آن مالیات خـودش را در زنـدگی مـصرف      
این درست نیست و بـر عـدل   . دهدکه به آن صنف مراجعه دارد، نشان ب     

  )1(».شما باید اینها را مراقب باشید. باشد اسالمی منطبق نمی
   فرار نکردن از مالیات-3/2

من به شما عرض کنم که مالیات یک امر الزامی و شـرعی اسـت و          «
 اسالمی، دولت در صورتی که الزم بداند، برطبق قـانون بایـد             جامعۀدر  

کــسانی هـستند کــه بــا داشــتن درآمــدهاي  . از درآمـدها مالیــات بگیــرد 
 که به نفع کشور و بـراي  - قانونی شرعی الزامیۀکالن، از زیر این وظیف    

 اســتنکاف -درآمــد و در خــدمت مــصالح اســالمی اســت  طبقــات کــم
  )2(».طور بشود د و نگذارید که اینیباید راهی پیدا کن. کنند می

   در خدمت اهداف اقتصاديِ اسالم و نظام بودن-4/2
داران،   هـاي انقالبـی، سـابقه       ، چهره تدیناصناف مؤمن، بازرگانان م   «

هـا پـشتیبانی کردیـد،     ها را دیدید، بـراي جبهـه   جوانان، کسانی که جبهه  
ــد، چــه   ــاي کــذایی را راه انداختی ــدر زحمــت را تحمــل   آن کاروانه ق
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ــد، آن      ــارزات را کردن ــم گذشــته آن مب ــد، کــسانی کــه در رژی کردی
 حــضورهاي همــۀزار نــشان دادنــد، کـسانی کــه در  ایـستادگیها را در بــا 

ــد و دشــمن را مــأیوس    ــشان دادن سیاســی دوران انقــالب خودشــان را ن
ــستی در اساســی  ــد، بای ــصادي  کردن ــدان اقت ــی می ــدانها یعن ــرین می  در ،ت

 و نـه فقـط بـراي سـود       -خدمت اهداف دولتی و اسالمی و نظام انقالبی       
  )1(».شیم یک حضور فعال داشته باشند و داشته با-شخصی

   انصاف-5/2
این درست نیست که کسی خیال کند که بله، من کاسبم، تـاجرم و       «

شناسـیم   کنم؛ نه، ما انسانهاي مؤمنی و متـدیانی را مـی   براي سود کار می   
که به خاطر انقالب، دکان و کسب و کـار و خریـد و فـروش و سـود و         

ند و زنـدگی  استفاده را بوسیدند و کنار گذاشتند و به میدان انقالب آمد  
البتـه مـا از همـه    . خودشان را شب و روز براي انقـالب مـصرف کردنـد       

  )2(».طور توقعی را نداریم؛ اما از همه توقع انصاف را داریم این
   پرهیز از اختالف و تفرقه-6/2

ــد در « ــۀنگذاری ــۀ صــنفی و در جامع ــه   مجموع ــشور، ب  اصــناف ک
ف همیـشه یـک   اصـنا . هاي مختلف ایجاد شـقاق و اخـتالف بـشود         بهانه

  )3(».اند؛ براي خدا باز هم باشید  یکپارچه بودهمجموعۀ
   متحد و متفق و یکپارچه بودن-7/2

بـازي و   بین خودتان، اصـناف را بـه اختالفـات و بانـدبازي و گـروه         «
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همه باید در خدمت سیاستهاي جمهوري اسـالمی        . سیاسیکاري نکشانید 
نگذاریــد کـه ایــن   اصــناف بایـد اهــل سیاسـت باشــند؛ امـا    همـۀ . باشـند 

. بندي سیاسی، در بین اصناف راه پیـدا کنـد           دودستگیهاي ناشی از دسته   
 متحد و متفق و یکپارچـه و در خـدمت هـدفهاي اسـالمی و           جامعۀیک  

  )1(».نظام اسالمی باشید
   وظایف انجمنهاي اسالمی و معتمدانِ بازار-3
ــر کــار اصــناف و جلــوگیري از تخطیهــاي  -1/3  نظــارت عمــومی ب

  ونگوناگ
 نظـارت عمـومی بـر کـار اصـناف و جلـوگیري از       ۀمـن ایـن وظیفـ   «

هـا در اصـناف     چـی   تخطیهاي گونـاگونی را کـه بعـضی از سوءاسـتفاده          
 انجمنهـاي اسـالمی، مخـصوصاً رؤسـاي انجمنهـا و      ةکننـد، بـر عهـد       می

آنـان مـورد اعتمـاد امـام بودنـد و مـورد       . دانـم   معتمدان محترم بازار مـی    
آنـان بایـستی    . ایم  ا آنان را از سالهاي پیش شناخته      م. اعتماد ما نیز هستند   

 کـسانی بـشوند کـه بـه خیـال      اسـتفادة  ء به دولت کمک کنند و مانع سـو    
یــی اســت، فــوراً درصــدد باشــند کــه  خودشــان تــا دیدنــد بــازار آشــفته

ر نمایند سوء 2(».استفاده کنند و جیب خودشان را پ(  
   در خدمت نظام بودن-2/3

 کـار اصـناف، ایـن نظـارت را          زمینۀمی، در   اعضاي انجمنهاي اسال  «
بــراي جلــوگیري از . بــراي خودشــان در هــر جــاي کــشور قایــل باشــند

  )3(».تخلفهاي درون اصناف، شما باید در خدمت نظام باشید
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  :اشاره
از جمله عناصري هستند که نقـشی اساسـی و تعیـین            کارگران  

 رشـد اقتـصادي   ةوجود آورنده  کارگران ب . کننده در اقتصاد دارند   
ها و پیشرفتهاي علم اقتصاد به شـمار   و تحقق بخش اهداف و برنامه  

  .آیند می
بــار اصــلی تولیــد روي دوش کــارگران اســت و بازوهــا و      

ها را به کـار    کارخانههاي توانا و قدرتمند کارگران چرخهاي    پنجه
  .اندازند می

کار کـارگر از مهمتـرین ارکـانِ توسـعه اقتـصادي و تـالش و                
  .زحمت کارگران، پشتوانه استقالل اقتصادي است

در . کارگران از شأن و منزلتی متعـالی در اسـالم برخوردارنـد           
اسالم کار یک ارزش و یک فـضیلت اسـالمی اسـت و کـارگري         

ر بیان ارزش و عظمت مقام کارگر در د. گردد افتخار محسوب می 
دست کـارگر  ) وآله علیه  اهللا  صلی(اسالم همین بس که پیغمبر اکرم       

را بوسیدند و دست کارگر را دستی دانـستند کـه آتـش دوزخ آن           
  .کند را لمس نمی

 ارزش مــادي و از نظــر دیــدگاه مــاديمتأســفانه در نظامهــاي 
داري یـک ابـزار       ایهکارگر در دنیاي سـرم    . گونه نیست   کارگر این 

 و تـا وقتـی عزیـز اسـت کـه       مـادي است براي دستیابی بـه مقاصـد        
  .شان برسند ماديداران بتوانند از او کار بکشند و به مقاصد  سرمایه

 کار و کارگري وجود دارد رابطه       ۀ دیگري که در عرص    ۀمقول
بین کارگر و کارفرماست که از این نظر هم تفاوتهاي بنیادینی بین      
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گرا وجـود     مادي اسالم و جمهوري اسالمی و دیدگاههاي        دیدگاه
  .دارد

 دو تا همکار است که ۀ کارگر و کارفرما، رابطۀدر اسالم رابط 
    ـ باید نسبت به هم صداقت و م در نظـام  . ت و صـفا داشـته باشـند   حب

نقـش دولـت   . اسالمی دولت وظیفه دارد این رابطه را تنظیم نمایـد       
میانـه بـراي همکـاريِ کـارگر و          عادالنـۀ اسالمی ایجاد یک خـط      

اي که نه کارفرمـا بـه کـارگر ظلـم کنـد و نـه        کارفرماست به گونه  
کارگر از کار کم بگذارد و موجبات نارضایتی کارفرما را فـراهم            

  .آورد
با توجه به نقش و جایگاه کـارگران در اقتـصاد هـر کـشوري،       
کــارگران از جملــه مهمتــرین اقــشاري هــستند کــه همــواره آمــاج  

قـشر کـارگر و شـعارهاي       . گیرنـد   هـاي گونـاگون قـرار مـی         ئهتوط
شـود، همیـشه    اي که در دنیا بـراي قـشر کـارگر فـراهم مـی       سیاسی

  .یکی از اهرمهاي فشار بر ضد حکومتهاست
در جمهوري اسالمی ایران نیز کارگران از آغاز تا به حـال در        

ان اند و بیگانگـ   ها قرار داشته    ترین توطئه   معرض شدیدترین و وسیع   
شـان بـه جامعـه      انـد تـا بـا القائـات         و عناصر نفوذي بـسیار کوشـیده      

کارگري، کارگران را تشویق به تعطیلی کارها و ایستادن در برابـر       
ها بـه برکـت    ها و توطئه نظام کنند که بحمداهللا تا کنون تمامی نقشه 

ــداري و احــساس  ــسؤولبی ــر آب  م ــی و نقــش ب یت کــارگران خنث
ها ادامه دارد و هـر      ه به آن که هنوز توطئه     اما با توج  . گردیده است 

 کـارگران بایـد هوشـیار و      ،گـردد   اش افزوده هـم مـی       روز بر دامنه  
اي در عرصـه کـار     مقابلـه بـا هـر گونـه توطئـه     ةبیدار باشند و آمـاد    

هـا، خـوب و       بزرگتـرین رسـالت کـارگران در قبـال توطئـه          . باشند
انـه و  ت مجدصـور ه  کـارِ بـ  انجـام محکم و با کیفیت کار کردن و  

  .مبتکرانه است
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   نقش کارگران در اقتصاد-1
   کارگران؛ عامل رشد اقتصادي-1/1

یکی به خاطر ایـن اسـت   : تجلیل از کارگران هم از دو جهت است      «
که هر کشوري هرچه رشد مادي و ثروت دارد، از سرانگـشت کـارگر               

 کنـد و رشـد اقتـصادي را بـه           کارگر است که ثروت را تولید مـی       . دارد
ریــزان و  اگــر کــارگر نباشــد، همــۀ طراحــان و برنامــه. آورد وجــود مــی

آن عنـصر و عـاملی کـه    . کارشان بیهوده خواهد ماند   متفکران اقتصادي، 
ها و پیشرفتهاي علم اقتـصاد را در مقـام عمـل         همۀ فکر و هدفها و برنامه     

  )1(».بخشد، سرپنجۀ کارگر است تحقق می
  مندي از سرمایه ه بازوي تواناي کارگر ضامن بهر-2/1

اگر همۀ پولهاي عالم را هم جمع کننـد، عنـصر کـار و کـارگر در               «
شـود   پول را نـه مـی  . ماند کنار آن نباشد، همۀ نیازهاي انسان بر زمین می       

آن چیـزي کـه از      . شـود اسـتفاده کـرد       شود پوشید، نه مـی      خورد، نه می  
کنـد،    مـی ثروت انسانها و نعمتهاي روي زمین، نیازهاي انـسان را تـأمین        

بنـابراین نقـش بـازوي    . کار هم متکی به کارگر اسـت     . عنصر کار است  
 -توانا و سرپنجۀ ماهر و ذهـن و ذوق و سـلیقۀ کـارگر در حیـات انـسان        

 یک امر واضـح عقالئـی   -اش اش، چه حیات اجتماعی     چه حیات فردي  
  )2(».است

                                                        
 بیانات در دیدار کارگران و معلمان به مناسبت روز جهـانی کـارگر و سـالگرد شـهادت اسـتاد         - 1

  .14/2/1379مطهري، به تاریخ 
  .7/2/1390 سراسر کشور، به تاریخ  بیانات در دیدار با هزاران نفر از کارگران- 2
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

نگــاه اســالم و شــأن و منزلــت کــار و کــارگر و کارفرمــا در  -2
   اسالمیجمهوري

   کار، یک ارزش و یک فضیلت اسالمی-1/2
اي که الزم است عرض کنم این است که          در مورد کارگران، نکته   «

فقـط ایـن نیـست کـه        . کار، یک ارزش و یک فـضیلت اسـالمی اسـت          
چـه تولیـد صـنعتی و    -کند  کند، سازندگی و تولید می      کسی که کار می   

 بـراي جامعـه بـه    فنی، چه تولید کشاورزي و چه هر گونـه تولیـدي کـه            
دهـد تـا نـانی بخـورد؛       میانجام و شغلی را   -نحوي مفید و سازنده است    

بلکه هر کارگر تولید کننده، در حال زنده کردن و مجسم کـردن یـک           
  )1(».کار، فضیلت و ارزش است. فضیلت اسالمی است

  کارگريافتخار  -2/2
  )2(».کارگري افتخار است، افتخار است که کسی کارگر باشد«

   عبادت بودن کار از دیدگاه اسالم-3/2
 سطح بـاال، چـه      ة چه کارگران ماهر و تحصیل کرد      - کارگرها همۀ«

 این نکته را باید بداننـد  - معمولیةکارگران متوسط و چه کارگران ساد    
 نَّا«ایـن کـه     . از نظـر اسـالم، عمـل صـالح اسـت          » کـار «که خود نفـس     

ـ  لَ سانَنْاالْ ذ   ارٍسفی خُ ـ م عا وونـ  امینَلّـا الـَّ ؛ ایـن عمـل   )3(»حاتالوا الـص لُ
کند، این فقط نماز خوانـدن و     صالحی که انسان را از خسران خارج می       

روزه گرفتن و زیارت رفتن و ذکر گفتن نیـست؛ آنهـا هـم هـست؛ امـا                  
                                                        

  .9/2/1371 بیانات در دیدار با جمع زیادي از معلمان و کارگران، به تاریخ - 1
، بـه  »روز معلـم «و » روز کـارگر « بیانات در دیدار با کارگران و فرهنگیان کشور، بـه مناسـبت          - 2

  .15/2/1372تاریخ 
  .3 و 2آیۀ :  سورة والعصر- 3
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 دادن هم عمل صالح است و یکـی از  انجام زندگی را خوب   وظیفۀکار  
  .است» کار«مهمترینهایش 

دید یک آدم جـوانی و    شده است که اگر پیغمبر میدر روایت وارد  
دهـد،    نمـی انجـام کنـد و کـار    قادر بـر کـاري نشـسته اسـت، تنبلـی مـی           

. کـار، عمـل صـالح اسـت       . ؛ از چشمم افتـاد    »سقط من عینی  «: فرمود  می
بـسته اسـت؛      اید، پیغمبر دست این صحابی را دیـد زمخـت و پینـه              شنیده
مـن بـا ایـن    ! اهللا یـا رسـول   «:گفـت » طـور اسـت؟   چرا دستت این «: گفت

هـذه  «:  پیغمبر این دست را گرفت و بوسید و فرمود  ».کنم  دست کار می  
عمـل صـالح    . کنـد   ؛ آتـش، ایـن دسـت را لمـس نمـی           »ید ال تمسه النار   

روید، وقتـی بـه       وقتی به کارگاه می   . طوري کار کنید    این! باالتر از این؟  
 هـر نـوع کـاري کـه     رویـد، از  روید، وقتی به محیط کـار مـی     مزرعه می 

   است؛ چه آن کـار کـارگر مـاهر و متخـصص سـطح بـاال          » کار«اسمش  
که امروز بحمداهللا کارگرانِ ماهر متخـصص سـطح بـاال مـا در کـشور            -

 آن کارگر سـاده  - چه کارگران متوسط و چه کارگر ساده     -کم نداریم 
اي از  رود یا در هـر نقطـه       وقتی پاي ماشین می    -طور است   هم عیناً همین  

خواهد مشغول کـار شـود، بدانـد ایـن کـاري کـه                اط کارخانه که می   نق
 براي این کار به     لخواهد بکند، کاري است که خداي متعا        امروز او می  

» کـار  «کـه  ایننفس کار ارزش دارد؛ غیر از . او ثواب و اجر خواهد داد     
 اعاشه و درآمد زندگی است؛ که آن هـم بـه جـاي خـود مطلـب                 وسیلۀ

  . استمهم و عبادت دیگري
 عمومی آن کشور به کـار بـا         جامعۀشما ببینید اگر در یک کشوري       

این چشم که کار عبـادت اسـت، نگـاه کننـد آن وقـت وضـع پیـشرفت           
ایـن منطـق اسـالم    . اقتصادي و علمی آن کشور بـه کجـا خواهـد رسـید          
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

لذا اگـر مـا نـسبت بـه کـارگر در هـر سـطحی احـساس ارادت و               . است
مست؛ این به خاطر آن است که پشت ایـن    کنیم، این گزاف نی     ت می حب

 احساس ماي  ت و احترام، یک چنین فرهنگ عمیـق و غنـی اسـالمی            حب
  )1(».وجود دارد

   کار کارگر عنصر محوري در نظام تشکیالتی-4/2
نقش کـارگر هـم جـزو نقـشهایی اسـت کـه امـروز در دنیـا تقریبـاً                  «

ناطق عـالم   اگر چه که حق کارگران در بسیاري از م        . شناخته شده است  
ــی ــصر محــوري در نظــام     پایمــال م ــع آن عن ــا کــارگر در واق شــود؛ ام

آنی که با دستان خود، بـا  . تشکیالتی فعالیت در درون یک جامعه است     
چشم خود، با مغز خـود، بـا مهـارت خـود و کـاردانی خـود کـار را بـه                  

کنـد و نیـاز ضـروري جامعـه را           رساند، مـصنوع را تولیـد مـی         سامان می 
  )2(».کند، کارگر است برآورده می

   قشر کارگر در صفوف مقدم تالش عمومی کشور-5/2
قــشر کــارگر در حقیقــت یکــی از صــفوف مقــدم تــالش عمــومی  «

  آنچه که اسـالم در مـورد کـارگر        . کشور و ملت براي ساختن فرداست     
کند، تعارف نیست؛ براي دلخوش کـردن      بیان می  -به معناي عام کلمه   -

شود و دست یک کـارگر      شأن اسالم خم می   ال  وقتی پیغمبر عظیم  . نیست
شـود حمـل کـرد بـر یـک عمـل تعـارف              بوسد، این را دیگر نمی      را می 

سازي است، درس است؛ این براي این اسـت کـه در             آمیز؛ این فرهنگ  
 مـاهر کـارگر و بـازوان    ۀامت اسالمی و در طول زمان و تاریخ، سـرپنج      

                                                        
  .6/2/1385م انقالب اسالمی در دیدار با کارگران، به تاریخ  بیانات رهبر معظّ- 1
  .9/2/1388 بیانات در دیدار با جمعی از معلمان، پرستاران و کارگران، به تاریخ - 2
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 کـارگر نگـاه     طبقـۀ مـا بـا ایـن چـشم بـه           . فعال کارگر قدرشناسی شـود    
 کـسانی کـه     همۀکارگر ساده، کارگر ماهر، مهندس، طراح و        . کنیم  می

کننـد، مـشمول ایـن      تولید کـار و تولیـد محـصول تـالش مـی            ۀدر سلسل 
  )1(».تکریم و تجلیل اسالم قرار دارند

   را دست کارگرلمس نکردن آتش-6/2
دسـت  وقتـی پیغمبـر   . »هذه یـد ال تمـسها النّـار      «: پیغمبر اکرم فرمود  «

ایـن   « :کارگر را گرفت و بوسید، همه تعجب کردنـد، حـضرت فرمـود            
کنـد؛ ایـن دسـتی اسـت کـه بـه        دستی است که آتش آن را لمـس نمـی     

خـوانیم، قـرآن هـم کـه       یعنـی نمـاز شـب هـم کـه مـی      ».رسد  آتش نمی 
کنـیم، در واقـع حجابهـاي     خوانیم، توسل هم که به خداي متعال مـی    می

کنـیم، بـا همـین     کار هم که مـی . کنیم د میبین خودمان و آتش  را ایجا    
ایـن خیلـی   . کنـیم  کار، بین خودمان و آتش، ایجاد مـانع و حجـاب مـی        

  )2(».این، نگاه اسالم است. ی است، خیلی چیز مهمی استیچیز باال
  منزلت معنوي کارگر در اسالم -7/2

بـرداري، یـا در    کارگر در پشت دستگاه، یا در حین طراحی و نقشه        «
ــا در هــر نقطــه کــار در م ــد مــی  زرعــه، ی شــود و  اي کــه کــار دارد تولی

آید، بایـد احـساس کنـد و بدانـد کـه یـک                محصولی دارد به وجود می    
ــه وجــود    ــک ارزش را دارد ب ــک عمــل مهــم را، ی ــزرگ را، ی عمــل ب

. ایـن، اعتقـاد قلبـی ماسـت      . خواهد بیان کنـد     آورد؛ اسالم این را می      می
، اعـم از دنیـاي   مـادي ه دنیـاي    خیلی فاصله اسـت بـین ایـن نگـاه و نگـا            

                                                        
  .8/2/1389 بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ - 1
  .7/2/1390ور، به تاریخ  بیانات در دیدار با هزاران نفر از کارگران سراسر کش- 2
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

 مـادي داري، گـاهی بعـضی از کارگرهـا از لحـاظ برخـورداري             سرمایه
جور است که     البته عمومیت ندارد، بعضاً این     -وضعشان هم خوب است   

 لـیکن همـان هـم از چـشم کارفرمـا، از چـشم             -وضعشان خـوب اسـت    
تـا  سیاستگذاران کار و تولید، یک ابزار است؛ مثـل یـک پـیچ و مهـره؛       

خیلـی  .  تحویـل بدهـد    مـادي وقتی ارزش دارد که بتواند به آنهـا ارزش          
فاصله است بین این نگـاه بـه کـارگر، و ایـن نگـاه کـه کـارگر را یـک           

دهـد، فراتـر از     مـی انجـام داند؛ براي کاري که او   اهللا می   سبیل  مجاهد فی 
، یک اجر الهی، یک ارزش الهی، یک پاداش الهی         مادي اجرهاي   همۀ

  )1(».گیرد؛ اینها خیلی با هم فاصله دارد میدر نظر 
  رابطۀ کارگر و کارفرما در اسالم، همچون رابطۀ دو همکار -8/2

 رابطـۀ  دو تا دشمن نیست،     ۀ کارگر و کارفرما، رابط    ۀدر اسالم رابط  «
 استثمارگري هم نیست؛ یعنی کارفرما سـلطان     رابطۀدو تا همکار است؛     

  )2(».کارگر نیست
  
پ و مارکسیستی که همه چیز را بـر اسـاس تـضاد    بر خالف نگاه چ  «
 نظـر  - که بحمداهللا از صفحۀ تفکرات فلسفی دنیا محـو شـد       -دانست  می

کـه   دو عنـصر بـه جـاي ایـن    . اسالم، نظر التیام است؛ نظر همکاري است 
با هم ضد باشند تا تولید یک موجود سومی را بکنند، با هـم التیـام پیـدا              

ایـن، نگـاه اسـالم اسـت؛ نگـاه      . د بیایدکنند تا موجود سومی به وجو      می
در همۀ قضایاي عـالم همـین   . طبیعت، نگاه سنّت الهی و قوانین آفرینش 

                                                        
  .8/2/1389 بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ - 1
  .6/2/1385 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با کارگران، به تاریخ - 2
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جور است؛ از قضایاي طبیعی، تا قضایاي سیاسی، تا قـضایاي تـاریخی،             
ــصادي ــصادي و غیراقتـ ــضاد   . اقتـ ــۀ تـ ــل نظریـ ــالم در مقابـ ــۀ اسـ نظریـ

 همراهــی و همــسویی مارکسیــستی، نظریــۀ التیــام و ائــتالف و ازدواج و
 دو تا عنـصرند،   در مورد مسألۀ کارگر و کارفرما هم همین است؛      . است

اینها باید دستها را در دست هم بگذارند تا کار به وجود بیاید، تـا تولیـد        
  )1(».به وجود بیاید

  لزوم رابطۀ صداقت و صفا بین کارگر و کارفرما -9/2
. ند، کـار زمـین اسـت   کارگر و کارفرما دو عنصرند، هر کدام نباشـ      «

کـارگر آن کــسی اســت کـه بالمباشــره کــار و محـصول کــار را تولیــد    
. کنـد   این تولید را فـراهم مـی  زمینۀکند؛ کارفرما آن کسی است که      می

 زمینـه و  ة کار و محصول کار اسـت؛ ایـن فـراهم آورنـد            کنندةاو تولید   
ر شود؛ ایـن هـم نباشـد، کـا       او هم نباشد، کار لنگ می     . کارآفرین است 

. این نگاه اسـالم اسـت  . شود؛ مثل دو شریک، مثل دو همسنگر      لنگ می 
هر دو باید نـسبت بـه هـم صـداقت و محبـت و صـفا داشـته باشـند؛ هـم           

حق هر کدام بـه  . کارفرما نسبت به کارگر، هم کارگر نسبت به کارفرما     
اگر این شد، که این نگاه اسـالم اسـت؛     .  آن دیگري رعایت شود    وسیلۀ

ــت ســرمای  ــوظ    ههــم حرم ــاقی و محف ــا ب گــذار و کــارآفرین و کارفرم
حرمـت و  .  کار و حاضر در صـحنه      کنندةماند؛ هم حرمت کارگر و        می

. رود حق هر دو محفوظ اسـت و کـشور هـم بـه سـوي اعـتال پـیش مـی               
کارگران قـدر کارفرماهـا را بداننـد،        .  کارگر و کارفرما این است     رابطۀ

 دو همـسنگري کـه اگـر هـر     کارفرماها هم قدر کارگران را بدانند؛ مثل    

                                                        
 .08/02/1389بیانات در دیدار کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ  - 1
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 ایـن   مـسأله کدام آسیب ببیننـد، آن دیگـري هـم آسـیب خواهـد دیـد؛                
ن کشور است؛ چـه آنهـایی       مسؤوال ةتنظیم این روابط هم به عهد     . است

ایـن هـم   . کننـد  گذارند و چه آنهایی که قانون را اجرا مـی           که قانون می  
  )1(».مطلب است که باید مورد توجه باشدیک 
  
ارفرما کاري از او ساخته نیست، کارفرما هم بـدون          کارگر بدون ک  «

این دو تا کنار هم که قـرار گرفتنـد،   . تواند بکند کارگر هیچ کاري نمی  
ــد،  .  ســالمرابطــۀیــک  ــین خودشــان تعریــف کردن ــسانی ب اخالقــی و ان

، مـادي عـالوه بـر پیـشرفت    . شود فضاي گسترش تولید    وقت فضا می    آن
  )2(».نگاه ماستاین، . آید معنویت هم به وجود می

   میان کارگر و کارفرماهعادالن رابطۀ نقش دولت، ایجاد -10/2
ــرمایه  « ــشورهاي س ــت؛    در منطــق ک ــزار اس ــک اب داري، کــارگر ی
در منطـق آن مکتبهـاي مـضمحل        . اي اسـت در خـدمت کارفرمـا         وسیله

کردنـد، وجـود    اي که ادعاي طرفداري از کـارگر مـی    شده و نابود شده   
از ایـن جنـگ بـود کـه آن نظامهـا      . کـارگر بـود  جنگ میان کارفرمـا و    

آن . خواستند نـان بخورنـد و اسمـشان را بگذارنـد مـدافعین کـارگر                می
وقت در نظـام بـه اصـطالح سوسیالیـستی شـوروي سـابق، همـان بـساط                  

داري، همان اسـرافها، همـان فـسادهاي گونـاگون مـالی بـه اسـم               سرمایه
شـان،   منطـق . ا کـرده بـود   کارگر وجود پید طبقۀکارگر و به نام دفاع از       

اسالم و نظـام اسـالمی و جمهـوري اسـالمی           . منطق تضاد و تعارض بود    

                                                        
  .6/2/1385انقالب اسالمی در دیدار با کارگران، به تاریخ  بیانات رهبر معظّم - 1
  .8/2/1389 بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ - 2
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یک از این دو طریق را قبول ندارد؛ معتقد است که ایـن دو عامـل،             هیچ
اههـاي اشـتغال و کـارآفرینی یـک       گیعنی عامل کـارآفرینی و ایجـاد بن       

هـر دو  اینهـا بایـد   . بازوست، وجود نیروي کار یک بازوي دیگـر اسـت      
 میانه بـراي  عادالنۀنقش دولت، ایجاد یک خط     . باشند و همکاري کنند   

نه آنها به اینها تعرض کننـد، نـه اینهـا از         . این همکاري است؛ ظلم نشود    
اگـر  . کدام به حقوق یکدیگر تعرض نکننـد       کار آنها کم بگذارند؛ هیچ    

جور باشد، آن وقت جامعه با سالمت و صفا پیش خواهد رفـت؛ نـه                 این
رویهـا فرهنـگ رایـج خواهـد شـد، نـه              ن پرخوریها و اسرافها و زیـاده      آ

ایـن،  . محرومیت یک طبقه براي آن طبقـه فرهنـگ ثابـت خواهـد شـد               
  )1(».منطق نظام جمهوري اسالمی است

   ملعون نه صاحب اختیارنه کارفرما -11/2
دانـیم؛ نـه    ما نه کارفرما را مثل آن جریان چپ، ملعون و مطرود می           «

دانـیم؛ نـه، کارفرمـا     یان راست، سلطان و صاحب اختیار مـی   مثل آن جر  
 وقتی حقیقتاً همکاري بکند، واقعاً شریف       -تواند عنصر شریفی باشد     می

ــا    -اســت ــصر شــریف کــارگر؛ ب ــار عن ــصر شــریف دیگــري در کن  عن
 انـسانی و اسـالمی   شـدة همدیگر، دست در دست هم، با روابط تعریف         

همـه بایـد در ایـن جهـت کـار      .  کـار اسـت   ۀاین، آن پایـ   . حرکت کنند 
 مرحلـۀ مـداران، کـسانی کـه در     سازان، سیاسـت    طراحان، سیاست . کنند

وقـت خـود کـارگر و       آن. اجرا قرار دارند، باید در این جهت کار کنند        
خود کارفرما هم باید با اخالص کامـل سـعی کننـد محـصول کارشـان                 

                                                        
 بیانات رهبر معظّم انقالب در دیـدار بـا گـروه کثیـري از کـارگران و کارآفرینـان، بـه تـاریخ                    - 1
4/2/1387.  
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  )1(».کشور را جلو ببرد
  ران بار اصلی تولید روي دوش کارگ-12/2
بـار اصـلی تولیـد روي       . شما کارگرها نقش مهمی در کشور دارید      «

  )2(».دوش شماست
  
ـ   جـا  آنکارگران و عناصر فنی، کیفیت صنعتی را تا    « ت و  کـه بـه دقّ

دلسوزي در کار مربـوط اسـت، بـاال بـرده، بـا روح ابتکـار و اعتمـاد بـه           
نفس، نیاز کشور به محصوالت و دانش فنی بیگانگان را کـاهش دهنـد               

هاي صنعت اصـیل و ملـی را اسـتوار سـازند و موجـب شـوند کـه          و پایه 
. مصرف کنندگان بـه محـصوالت داخلـی اطمینـان و عالقـه پیـدا کننـد         

همچنین راه به سمت صنعت پیشرفته و پیچیده را باز کنند و نشان دهنـد          
 حتــی در صــنایع -کــه اســتعداد و ابتکــار ایرانــی قــادر اســت کــشور را 

  )3(».نیاز سازد بی از دیگران -پیشرفته
   استقالل اقتصاديۀ تالش و زحمت کارگران، پشتوان-13/2
 وجود، با وجدان کـار، بـا احـساس       همۀامروز اگر کارگر ایرانی با      «

جـا  ه  ثـوابی را بـ  کـه  ایـن یت، با ابتکار و خالقیـت، و بـا احـساس        مسؤول
 آن را در اختیـار ملـت خـود    ۀ و نتیجـ -کند  که می -آورد، کار بکند    می
نـه  « یعنـی هـدف   - اعـالم کـردیم  اولر بدهد، ما به آن هدفی کـه از    قرا

                                                        
  .8/2/1389راسر کشور، به تاریخ  بیانات در دیدار با کارگران نمونه س- 1
 سخنرانی در مراسم بعثـت هـزاران نفـر از نماینـدگان بـا کـارگران سراسـر کـشور، بـه تـاریخ              - 2
5/4/1368.  
، بـه تـاریخ   )ره( پیام به ملت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینـی           - 3

23/4/1368.  
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 خـواهیم  -ی بـه قدرتهاسـت   ، که معنایش عدم وابستگ    »شرقی و نه غربی   
  .طور نخواهد شد ا اینرسید؛ والّ

  پس ببینید، یک شعار بزرگ انقالب، یعنی اسـتقالل ملـت و کـشور       
ود کـارگر و   بـسته بـه وجـ   -نـد ا که دشمنان ما در دنیا با همین مخـالف        -

. تالش و زحمت زحمتکـشان ایـن قـشر و احـساس حـسنه در آنهاسـت              
ـ  فَۀِنَسحالْ بِ جاءنْم«کارگر باید احساس کند که       ـ هلَ اَرُشْ ع 1(»هـا ثالُم( .

 ده برابـر بـه او   داي متعـال  بدهـد، خـ   انجـام ي  ا یعنی هر کسی کار حسنه    
  )2(».این کار، همان حسنه است. دهد اجر می

  ها  چرخهاي کارخانهندازيا راه -14/2
افتخار اسـت کـه کـسی کـارگر باشـد؛ چـه       . کارگري افتخار است «

هـاي توانـا و قدرتمنـدي کـه ایـن چرخهـاي        رسد به آن بازوهـا و پنجـه      
اندازند؛ که اگر آن بازوهـا نباشـند، آن چرخهـا     ها را به کار می     کارخانه

روزگـارش  به کار نخواهد افتاد و ملتی که به چنین وضعی دچار شـود،         
  )3(».سیاه خواهد بود

   کار کارگر از مهمترین ارکانِ توسعه اقتصادي-15/1
 اقتصادي هستیم، باید کـار را تقویـت    توسعۀامروز هم اگر ما دنبال      «

 هبنـد . گذاري اسـت   مرتب صحبت از سرمایه   . شود  کنیم؛ بدون کار نمی   
گـذاري هـم کـاري        گـذاري را قبـول دارم؛ بـدون سـرمایه           نقش سرمایه 

                                                        
  .160آیۀ :  سورة انعام- 1
در دیدار با گروه کثیري از کارگران و معلمان سراسر کشور، به مناسبت روز جهانی  سخنرانی   - 2

  .11/2/1370کارگر و روز معلم، به تاریخ 
، بـه  »روز معلـم «و » روز کـارگر « بیانات در دیدار با کارگران و فرهنگیان کشور، بـه مناسـبت          - 3

  .15/2/1372تاریخ 
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گـذاري یـک رکـن کـار اسـت؛ رکـن         گیـرد؛ امـا سـرمایه       ورت نمی ص
ــسوزي، از روي  . اساســی، کــار کــارگر اســت   کــاري کــه از روي دل

توانـد   کاردانی، با پیگیري و با قبول شـرایط دشـوار همـراه نباشـد، نمـی          
یی کـه بایـد    جـا   آنکشور بدون چنین کـاري، بـه        . کشور را نجات دهد   

  )1(».رسد برسد، نمی
  ساز تحققِ اقتصاد بدون نفت ه کار و کارگران، زمینه توجه ب-16/2
ما امروز دنبال استقالل اقتصادي هستیم؛ دنبال رهـا شـدن کـشور از        «

خـواهیم در وضـع اقتـصادي کـشور         امروز مـی  . وابستگی به نفت هستیم   
ي   ترتیبی داده شود که پایین آمـدن فـالن مقـدار از قیمـت یـک بـشکه                 

ایـن کارهـا چگونـه    . ه تـأثیر بگـذارد  نفت، نتواند در کشور مـا ایـن همـ        
نیـاز کنـیم، غیـر از     ممکن است؟ اگر ما بخواهیم خودمان را از نفت بـی    

 کارگاههـا  مسألۀ کارگري، به جامعۀاین است که باید به محیط کار، به      
  )2(»اي بشود؟  آموزش کارگران، اهتمام ویژهمسألۀو به 

  کارگران در کشور ایرانبرجسته و ممتاز  نقش -17/2
 انقـالب اسـالمی ایـران ایـن اسـت کـه کـارگران        تیکی از ممیـزا  «

در » کـارگر «. نسبت به انقالب، وضعیت اختصاصی و اسـتثنایی داشـتند         
 - که مرجع هـر دو یـک مبنـا بـود    -نظام جمهوري اسالمی، در دو جبهه 

چنان حـضوري از خـود نـشان داد کـه واقعـاً تـاریخی و بـه یادمانـدهی                
 کـار و تولیـد و تـالش، و دیگـري          ۀ، جبهـ  یکی از ایـن دو جبهـه      . است
کارگر انقالبی و مسلمان مـا کـه در طـول ده            .  دفاع از انقالب بود    ۀجبه

                                                        
گران و معلمان، به مناسبت روز کارگر و هفتۀ معلـم، بـه    بیانات در دیدار با جمع کثیري از کار  - 1

  .15/2/1378تاریخ 
  . همان- 2
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سـال گذشــته، در جبهــه و ســنگر کــار، اخــالص و از خودگذشــتگی و  
کـرد کـه در    ناپذیري نشان داد، درست با همان انگیزه عمل می          خستگی
 ایــستادگی نــشان  دفــاع از انقــالب، از خــودۀ جنــگ یــا در جبهــۀجبهــ
  .داد می

کنیم، نقش کارگران را در آن بارز و روشن        وقتی به جنگ نگاه می    
ــسیجی در     مــی ــزان ب ــن عزی ــان ای ــات، در می ــسیاري از اوق ــیم، مــن ب بین
کردیـد کـه شـما چـه      وقتـی از آنهـا سـؤال مـی    . ام هاي جنگ بوده   جبهه

 دیدیـد کـارگر   ایـد و شـغلتان چیـست، مـی         کسی هستید و از کجا آمده     
 کـشور بـه جبهـه    ةزحمتکشی است که از شهر و روستا و نقاط دورافتاد        

هـا ضـعیف و خلـوت بودنـد،        در اوایل جنگ، وقتـی جبهـه      . آمده است 
حضور چند هزار نفـري آنهـا تعیـین کننـده بـود و امـداد بزرگـی را بـه                  

  .رساند نیروهاي رزمنده می
هـا   کردنـد؛ لـیکن جبهـه    از قشرهاي مختلف در جنـگ شـرکت مـی     

ر مـی      طبقۀتاً از همین    عمد گـاهی کـارگري   . شـد   زحمتکش و کارگر پ
کـرد و در    با داشتن خانواده و چند سر عائله، زنـدگی خـود را رهـا مـی               

نقش این قشر زحمـتکش جامعـه، کـه بـا           . یافت   جنگ حضور می   ۀجبه
دهنـد و نیازهـاي مـردم را       خـود تولیـد را افـزایش مـی         ۀجسم و سـرپنج   

رتحرك است       ه صحن همۀکنند، در     تأمین می  هاي حضور، چشمگیر و پ .
  . مطلع نباشدکه اینتواند منکر این واقعیت شود، مگر  کس نمی هیچ

کردنـد کـه     دفاع از انقالب، کارگران ایثارهایی مـی     جبهۀگاهی در   
 جنـگ  ۀشد، مثالً در بحبوحـ  واقعاً انسان از این همه اخالص شرمنده می  

بخشی از حقـوق خـود را بـه      ي،  ا شدیم که کارگران کارخانه     با خبر می  
قدر بـود کـه       مگر حقوق یک کارگر چه    ! اند  حساب جنگ واریز کرده   
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  !دانست؟ هاي جنگ هم سهیم می خود را در هزینه
در ابتـداي پیـروزي     .  کار و تولید نیز همین تحـرك را داشـت          جبهۀ

انقالب، وقتی همه سرگرم کارهـاي حـاد انقـالب بودنـد و مثـل پروانـه           
ي ا گشتند، در گوشه و کنار کـشور، عـده     م عزیز می  دور شمع وجود اما   

نـسجم  ها و تشکل م ضدانقالب و ضداسالم، درصدد اخالل در کارخانه      
ــد هــاي جاسوســی، مارکسیــستهاي  کهبشــایــن . کــارگران برآمــده بودن

نام داشتند؛ که براي شناخت آنها، هیچ اسـمی بهتـر از ایـن        (!) امریکایی
کردنـد، امـا باطنـاً     راً چپ عمل میاین گروه، هرچند ظاه. اصطالح نبود 

تمـام همـت آنهـا ایـن بـود کـه نظـام و        . وابسته به استکبار امریکا بودنـد     
ــازماندهی و       ــق س ــد و از طری ــم زنن ــه ه ــالب اســالمی را ب ــسجام انق ان

توانـد   کس نمی هیچ. ها اخالل کنند ریزي نیروهایشان، در کارخانه   برنامه
  .هاي آنان شده بودیم نقشهبگوید که ما در آن زمان کامالً متوجه 

ودوم بهمن مـاه   به خاطر حساسیت اوضاع، روزهاي نوزدهم تا بیست  
ــراد دیگــر در  57ســال  ــه اتفــاق اف  کــارگري غــرب تهــران  منطقــۀ را ب

 جـا   آنگذراندیم؛ حتی خبر پیروزي انقـالب را از طریـق رادیـو در همـ              
وزهـا خـداي   در آن ر. دانستیم چه اتفاقی خواهد افتاد واقعاً نمی . شنیدیم

  .متعال دستمان را گرفت و ما را در جایی که باید باشیم، برد
من این قـشر    . شوند  کارگرها در جامعه، یک قشر آگاه محسوب می       

در ابتـداي  . دانـم   مـی - بـه معنـاي عـام آن     -را جزو گروههاي روشنفکر   
گـذاري روي ایـن       سـرمایه (!) پیروزي انقالب، مارکسیستهاي امریکایی   

قصد آنها این بود که این دست کارآمد و بـازوي       . ردندقشر را شروع ک   
قوي را از انقالب بگیرند، و اگر بتوانند، آن را علیه نظام به کـار بندنـد؛            

اگر قرار بود این تبلیغات مؤثر واقع شـود،       . کردند  خیلی هم تبلیغات می   
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 انقالب، در واحدهاي صـنعتی کـشور        اولباید حداقل یکی دو سال        می
  .داشتیم  میبیکاري مزمن

 کارگر، چنـان  طبقۀهاي تبلیغاتی آن روزها، مشت       در پاسخ به زمینه   
به دهان دشمنان اسالم و انقالب خورد که آنها را مـأیوس و گـیج کـرد     

. نظیـر اسـت   این روحیه در دنیـا کـم  . و تا مدتی به سراغ این قشر نیامدند    
. شـود  حتی در نظامهاي کارگري که صـرفاً بـه اسـم کـارگر توجـه مـی            

. وفاداري به انقالب، مثل وفاداري کارگران به جمهوري اسالمی نیست         
  )1(».بنابراین، نقش کارگران در کشور ایران، برجسته و ممتاز است

  کارگرها در به ثمر رسیدن مبارزات ملت ایراننقش مهم  -18/2
کارگرها در به ثمر رسیدن مبارزات ملت ایران، یک نقـش مهمـی             «
ــد ایفــاء  عمــدتاً در نفــت و در برخــی از - کــارگريمعــۀجااگــر . کردن

شـدند، مـشکالتی بـر سـر       وارد میدان نمی-جاهاي حساس و مهم دیگر   
قبـل  .  دفاع مقدس پیش آمد مسألۀبعد  . ماند  راه پیروزي انقالب باقی می    

 که خیلی از شـما  -از دفاع مقدس، همین مسائل اوائل انقالب پیش آمد   
ــودیمجوانهــا یــا نبودیــد، یــا یادتــان نیــست   و -؛ مــا از نزدیــک شــاهد ب

خـود مـن در     .  کـارگري کـشور نقـش ایفـاء کردنـد          جامعۀکارگران و   
ــوي یکــی از همــین    ــست و دوي بهمــن ت ــک و بی ــست و ی روزهــاي بی

ت نزدیک تهران در بین کارگرهـا بـودم و از نزدیـک شـاهد            اکارخانج
 یعنـی  - چـپِ آن روز شـدة بودم که چطـور عوامـل و عناصـر تحریـک      

خواهنـد از یـک جـا یـک حرکـت بـه           مـی  -هاشـان   و دنبالـه  کمونیستها  

                                                        
ــه تــاریخ  - 1  ســخنرانی در مراســم بیعــت هــزاران نفــر از نماینــدگان کــارگران سراســر کــشور، ب
5/4/1368.  
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اصطالح کارگري را شروع کنند و انقالب اسـالمی را تبـدیل کننـد بـه          
 انجـام این کار داشت در تهـران       . یک انقالب کمونیستی و مارکسیستی    

البتــه آن . آن کـه در مقابــل اینهـا ایــستاد، کارگرهـا بودنــد   . گرفــت مـی 
رگر نداشـت، امـا آن را مبـدأ کـار قـرار             کارخانه چند صد نفر بیشتر کا     

 در بین کارگرها، کارگرهـا صـداي دیـن    جا آنما هم رفتیم  . داده بودند 
 ۀ مـن یـک طلبـ   -شـناختند  آنها بنده را هم نمـی  . را صداي آشنا شناختند   

ــودم ــن، صــداي آشناســت؛ صــداي   -معمــولی ب ــد صــداي دی  امــا دیدن
اگــر از . نکـر بــود هــا، صـداي ناآشــنا و بیگانــه بـود؛ برایــشان م   ضـددین 

کارگرهاي آن روز آن کارخانه کسانی باشـند ایـن حـرف را بـشنوند و      
روزي کـه تقریبـاً مـا        بنشینند شرح بدهنـد قـضایاي آن سـه چهـار شـبانه            

 ۀ یـک تجربـ  -ممانـد   مـی جـا  آن سـاعتها مـن   -آمدیم رفتیم می    می جا  آن
جــوري نقــش ایفــاء  کارگرهــا ایــن. عجیــب و مهمــی در کــشور اســت

 کـارگري را در مقابـل       جامعـۀ خواستند    عنی آن کسانی که می    ی. کردند
لَم کنند، به دست خـود کارگرهـا سـیلی و               اسالم و جمهوري اسالمی ع

جـور بـوده، تـا امـروز       در طول این سالها همیشه همین     . تودهنی خوردند 
 دفـاع مقـدس و آن هـشت سـال و     قـضیۀ بعـد هـم   . هم همین جور است 

بعـد هـم   .  ایـن عرصـه پـیش آمـد    حضور وسـیع و عظـیم کـارگران  در         
  )1(».حضور در میدان کار بوده است

   اهرم فشار بر ضد حکومتهابه عنوانقشر کارگر استفاده از  سوء -19/2
اي کـه در دنیـا بـراي قـشر            دانید قشر کارگر و شعارهاي سیاسی       می«

ــی  ــراهم م ــر ضــد     کــارگر ف ــشار ب ــاي ف ــشه یکــی از اهرمه شــود، همی

                                                        
  .7/3/1390 بیانات در دیدار با هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، به تاریخ - 1
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 دشـمنانی سـعی     اول زري اسـالمی، از رو    در نظام جمهـو   . حکومتهاست
بنـده  . کردند از این اهرم فـشار علیـه جمهـوري اسـالمی اسـتفاده کننـد               

خــودم در روزهــاي نــوزدهم و بیــستم و بیــست و یکــم و بیــست و دوم  
اي، یـک علتـی،        چند روز متوالی بـه خـاطر یـک حادثـه           57بهمن سال   

خـود  .  کـرج ةادت جـ  انجـا خبري که به ما دادند، رفتم به یکی از کارخ         
کارگرها به ما خبر دادند، از خود کارخانه بـه مـا خبـر رسـید کـه یـک               

، جـا  آن به گروهکهـاي مارکسیـستی و چـپ رفتنـد     ناي از وابستگا    عده
 ۀ هم که خوب، ولول  جا  آن - را پایگاهی قرار بدهند    جا  آنتصمیم دارند   

 قدیم کرج به صورت متـراکم       ةکارگر است؛ این همه کارخانه در جاد      
 جمع کنند، راه بیفتند به طرف بیت   جا  آن کارگرها را از     -حضور دارند 

 ساکن بودند، و به خیـال  جا  آن علوي که امام در      ۀامام و به طرف مدرس    
آن . جـا   آنبنده رفتم   . خودشان اوضاع را قبضه کنند و در دست بگیرند        

اي کـه در آن    عـده . کارخانه حدود سیصد چهارصد نفر کارگر داشـت       
مــاع کــرده بودنــد، هفتــصد هشتــصد نفــر بودنــد؛ یعنــی غیــر  ســالن اجت

چنـد روز مـن در آن کارخانـه صـبح رفـتم،             . کارگرها هم آمده بودنـد    
 شب برگـشتم؛ یـک روز نزدیـک بـه هفـت              عصر برگشتم؛ صبح رفتم،   

ساعت بنده پشت تریبون ایستادم، صحبت کردم، حـرف زدم؛ کـسی از     
بـاألخره  . ادم، توجیه کـردم   آنها آمد، شعار داد، استدالل کرد، جواب د       

ب را از کارخانــه اخــراج کردنــد، کارگرهــا خودشــان آن گــروه مخــرّ
از آن روز تـا امـروز، ایجـاد شـعار سیاسـی، بـه دسـت            . بیرونشان کردند 

 کارگر علیه اسالم و علیه نظام اسالمی، در         وسیلۀگرفتن اهرم سیاسی به     
سـی سـال   . اسـت  دشمنان اسالم و دشمنان جمهوري اسالمی بوده  ۀبرنام

کنند از این اهرم علیـه نظـام جمهـوري اسـالمی      است که آنها تالش می   
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استفاده کنند، و سی سال است که کارگران کشور مـا تـوي دهـنِ آنهـا        
این، صـمیمیت بـین قـشر       . این، شناخت ما از قشر کارگر است      . زنند  می

ن که تکیه دارد بـر ایمـان؛ تکیـه دارد بـر آ    . کارگر و نظام اسالمی است 
.  آمـده اسـت  د مستحکمی که نظام اسـالمی بـر اسـاس آن بـه وجـو             ۀپای

 کـشور، در جهـت تولیـد، بـا محوریـت           مجموعـۀ لذاست کـه حرکـت      
 پـیش خواهـد   - اعم از کارگر و کارفرما-کارگر و تولید کنندگان کار  

  )1(».توانند اخاللی به وجود بیاورند رفت و نمی
   خوب و محکم و با کیفیت کار کردن-20/2
توانیم عرض کنیم که نظام اسالمی و میهن عزیـز         بیان دیگري می   با«

ما، در طول سالهاي بعد از انقالب تا امروز، با دشمنان رو بـه رو و سـینه           
این، حقیقـت واضـحی اسـت کـه در طـول سـالهاي              . به سینه بوده است   

 تا امروز، دشمنان اسالم و ایـران و دشـمنان فـضیلت و درسـتی،         ماديمت
ا براي ضربه زدن به جمهوري اسالمی و به ایـران عزیـز و        هیچ فرصتی ر  

 ثـت اند؛ امـا خبا   البته غالباً شکست خورده   . به ملت ایران از دست ندادند     
 گرچـه در بـسیاري از مـوارد،       . انـد   ات سـوء خودشـان را نـشان داده        و نی

پس محیط ایران اسـالمی، محـیط تـالش بـراي           . اند  کاري از پیش نبرده   
هـرکس کـه در     . دنیاي امروز دنیاي مبارزه است    .  است مقابله با دشمنان  

خـوار، دفـاع و مبـارزه نکنـد، کـارش سـاخته             مقابله با گرگهـاي آدمـی     
هر ملتی که با دشمنان و جهانخواران، مقابلـه نکنـد، از بـین رفتـه                . است

  .بینیم هاي واضحش را در دنیا می است؛ همچنان که نمونه
 اسـالمی، کـار، یـک       مبـارزة  جهـادي و     مبـارزة در این میدان عظیم     

                                                        
  .8/2/1389 دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ  بیانات در- 1
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شما که کارگر هستید، در هر کارخانه، در هر مزرعه و یـا          . مبارزه است 
در هــر نقطــه کــه مــشغول کــاري هــستید، ایــن کــار، کــشور شــما را از  

نیاز، و به آبادانی کشور و آسـایش مـردم کمـک     دشمنان و بیگانگان بی 
اگر در  . ثري است  بسیار مؤ  مبارزةاید و این      شما در حال مبارزه   . کند  می

 کــارگران در دســتگاههاي تولیــدي و در صــف مبــارزةدوران جنــگ، 
لـذا شـما مـشاهده     . کـردیم   تولید نبود، ما در جنگ وضع بدي پیـدا مـی          

 - بخصوص در اوایل پیروزي انقـالب  -اید که در طول این دوران       کرده
ها یا مزارع را از کار تولیـدي محـروم     کردند کارخانه   دشمنان تالش می  

شـد و    نامـه منتـشر مـی       شاید یادتان باشد که آن اوایل، چقدر شب       . ندکن
البتـه  . کردنـد   ها تالش و تبلیغات مـی       چقدر براي تعطیل کردن کارخانه    

خـواهم کارخانـه تعطیـل شـود تـا اسـالم        مـن مـی  «گوید  دشمن که نمی  
دشــمن کــه . کنــد ایــن را کــه صــریحاً اعتــراف نمــی» .شکـست بخــورد 

» .ها تعطیل شود تا ایران محتاج بمانـد   کارخانهخواهم  من می «گوید    نمی
ت پلیـدش را مکتـوم    گذارد که نی    دشمن روي اقدامات خود، اسمی می     

  .و پنهان بدارد
و از ایـن  » گرفتن حقوق محرومین«، به عنوان »حق کارگر «به عنوان   

هـاي مـا را بـه     کردنـد تـا کارخانـه      قبیل، شعارهاي دروغین درسـت مـی      
 تالش را چه کسی جـواب داد؟ ایـن تـالش را چـه            این. تعطیل بکشانند 

کـسی خنثـی کـرد و چـه کـسی بـر دهـان دشـمنان اسـالم و جمهــوري          
 کـارگر، همـین دسـتهاي کـارگران مـا کـه بـا             طبقـۀ اسالمی زد؟ همین    

وقتـی دسـت کارآمـد، بـا دل مـؤمن        . کردنـد   دلهاي مؤمن حرکـت مـی     
ــدا مــی    ــت پی ــت کارهــا کیفی ــوا باشــد، آن وق ــد همــراه و همن ــن . کن م

کارگران کشور، در هر نقطـه کـه مـشغول کـار            : خواهم عرض کنم    می
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ایـن  . انـد  اي براي آبادانی کشور هستند، بدانند که مشغول مبارزه       سازنده
  . دهیدانجامتوانید با کیفیت بهتر و محکمتر  مبارزه را هر چه می

رحم اهللا امـرء عمـل      «: ام که فرمود    ر عرض کرده  این حدیث را مکرّ   
 انجـام خداوند رحمت کند کارگر و کسی را کـه کـاري            » .هعمال فأتقن 

کارگر مسلمان باید کارش را بـاالتر  .  دهدانجامدهد، و خوب و محکم    
و بهتـر از معیارهـا و حـدود و اسـتانداردهاي کـار اجـرا کنـد و تحویــل        

  .این، فرهنگ و دستور اسالمی است. دهد
ایـن   عرضـم    - که روزهاي بزرگداشت کارگران اسـت      -این روزها 

ین نظام کـارگري کـشور و هـم    مسؤولاست که هم خود کارگران، هم       
نویسندگان، باید روي این نکته تکیه کنند که امروز کار، یک فـضیلت           

  )1(».و ارزش و یک عبادت و مبارزه است
صـورت مجدانـه و مبتکرانـه و مبتنـی بـر ذوق و         ه   کار ب  انجام -21/2

  سلیقه ایرانی
دانـد،   بـا شـرف، کـار را پیکـار خـود مـی       کارگر ایرانی با غیرت و      «

کنید بـا آن کـسانی       شما با کارتان دارید مبارزه می     . داند   خود می  مبارزة
 سقوط اقتـصادي و رکـود اقتـصادي و    ۀد کشور را به ورط   نخواه  که می 

 کارگري عزیز ما در سرتاسـر کـشور         جامعۀ. شکست اقتصادي بکشانند  
 کار مجدانه، کار مبتکرانـه،    -دهید   می انجامبداند؛ امروز کاري که شما      

 یـک پیکـار اسـت،     -ی ذهـن ایرانـی    یکار مبتنی بر ذوق و سلیقه و شیوا       
شــما بــا کارتــان داریــد بــا دنیــاي اســتکبار مبــارزه  . یــک مبــارزه اســت

  )2(».کنید می
                                                        

  .9/2/1371 بیانات در دیدار با جمع زیادي از معلمان و کارگران، به تاریخ - 1
  .7/2/1390 بیانات در دیدار با هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، به تاریخ - 2
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کارگران

  هاي مادي به کارگران  نگاه نظام-3
  داري یک ابزار است  کارگر در دنیاي سرمایه-1/3

داري، گـاهی بعـضی از کارگرهـا از لحـاظ        سرمایهامروز در دنیاي    «
 البتـه عمومیـت نـدارد،       -برخورداري مادي وضعشان هـم خـوب اسـت        

 لیکن همان هم از چـشم   -جور است که وضعشان خوب است       بعضاً این 
کارفرما، از چشم سیاستگذاران کار و تولید، یک ابزار است؛ مثل یـک    

به آنهـا ارزش مـادي تحویـل    پیچ و مهره؛ تا وقتی ارزش دارد که بتواند  
  )1(».بدهد، پول تحویل بدهد

  
داريِ غربی، مالک امور، کارفرماسـت؛ حـاال بـراي        در نظام سرمایه  «

مصلحت ممکن است یک امتیازاتی هم براي کارگر قائل شود تـا کـار             
. او را از دســت ندهــد؛ امــا رابطــه ایــن اســت، او مثــل ابــزار کــار اســت

 انـسان نیـست، نگـاه مثـل یـک ماشـین          نگاهش به کارگر، نگاه به یـک      
  )2(».است

  در مکاتب مادي ، رابطۀ خصمانه  بین کارگر و کارفرما-2/3
 کـه یکـسره طرفـدار    -داري در مکاتب مادي، چه مکتبهاي سـرمایه  «

 و چـه در  -کننـد  دارند و به کارگر مثل ابـزار و ماشـین نگـاه مـی          سرمایه
دانـستند و وانمـود    ر می که خود را طرفدار قشر کارگ   -مکتب کمونیسم 

کردند که بهشت را براي کارگران در همین دنیا به ارمغـان خواهنـد            می
آورد و عملکردشان نشان داد که دوزخ زندگی را، نه فقط بـر کـارگر،         

                                                        
  .8/2/1389تاریخ  بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به - 1
  .6/2/1385 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با کارگران، به تاریخ - 2
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

چـه  ( در هـر دو نظـام   -کننـد  تر مـی  بلکه بر دیگر قشرهاي جامعه ملتهب 
 و کارفرما، رابطۀ    رابطۀ کارگر ) داري و چه نظام کمونیستی      نظام سرمایه 

  )1(».خصمانه است
  امتیاز کارگر  کارفرما سلطان و صاحب، منطق غربی-3/3

نگاه دیگر، نگـاه منطـق غربـی اسـت کـه کارفرمـا سـلطان کـارگر             «
است، صاحب اختیار کارگر است، کارگر ابزاري است در دسـت او و             

غلـط هـر   و این هم تحقیر شخصیت انسان است؛ غلط انـد      . در اختیار او  
  )2(».دو نگاه، غلط است

   در منطق سوسیالیستی، کارگر و کارفرما دو دشمن در مقابل هم-4/3
در منطق تفکر سوسیالیستی، کارگر و کارفرما دو تا دشـمن بودنـد             «

. شـان بـود   در مقابل هم؛ دو تا دشـمن، بـه خـون هـم تـشنه؛ ایـن تحلیـل         
یـت دولـت   مالک: حلی که نشان دادند، راه حل ضایع باطل غلطی بود    راه
 منابع تولید و ابزارهاي تولید؛ که بعـد از گذشـت چنـد دهـه، بـه         همۀبر  

گـري   آن یک نگاه بود، که نگاه دشـمنی و سـتیزه  . یدانجامآن فضاحت   
  )3(».بین کارگر و کارفرما بود

                                                        
  .6/2/1385 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با کارگران، به تاریخ - 1
  .8/2/1389 بیانات در دیدار با کارگران نمونه سراسر کشور، به تاریخ - 2
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  :اشاره
، و گردد کشاورزي، پایه و زیربنا و اساس اقتصاد محسوب می       

هـاي اساسـی    ترین محورهاي توسعه و یکی از پایـه  یکی از اساسی  
  .آید ِ هر کشوري به شمار می حیات

کشاورزي پشتوانه امنیت غذایی است و شریانِ اصلی زنـدگی          
  .باشد بخش میاین اي در  در هر جامعه

ــه کــشاورزي در اســال ــه گون ــی دارد ب اي کــه  م جایگــاه واالی
و احادیـث و  انـد   بـدان اشـتغال داشـته   بـسیاري از بزرگـانِ دیـن مـا     
  .در مکتب ما وجود داردآن روایاتی هم در مورد اهمیت 

در جمهــوري اســالمی ایــران نیــز کــه نظــامی اســالمی اســت   
 بـوده و العاده عظیمی برخوردار  کشاورزي از اهمیت و ارزش فوق     

آید س به حساب میامري مقد.  
 ۀکشور ما دستاوردهاي درخـشان و پرافتخـاري هـم در عرصـ            

دست آورده است از جمله آن که امـروز کـشور مـا           ه  کشاورزي ب 
یکی از کشورهاي مطرح از لحاظ سیلوسازي در دنیاست و دیگـر    
آن که نظام جمهـوري اسـالمی مدتهاسـت کـه بـه خودکفـایی در        

ده اسـتراتژیک گنـدم دسـت یافتـه     العا تولید محصولِ حیاتی و فوق 
  .است

دنبال کردنِ کار : مهمترین انتظار از کشاورزان عبارت است از  
عنوانِ یک کار سازنده و اثرگذار و مقـدس، داشـتن    ه  کشاورزي ب 

ــاي مطلــع و خبــره در کــار        ــه جهــادي، اســتفاده از نیروه روحی
  ...کشاورزي و
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ادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب        اقتصاد و عرصۀ اقتـص    

اسـت  ن در قبال کشاورزي، وظایف سـنگینی        مسؤوالوظایف  
تـرین و    نِ این بخش سر رشـته دارانِ امـور اساسـی          مسؤوالچرا که   
ــت و . تــرین بخــش اقتــصاد هــستند  زیربنــایی اتخــاذ سیاســتهاي ثاب

مانــدگار و پیگیــري شــده، رســیدگی بــه مــسائل تولیــد کننــدگانِ  
 با روحیه جهادي، سوق دادنِ کشاورزي به         آن کشاورزي، تقویت 

ت در عرصه کشاورزي، سويِ سودآور شدن، مقدس دانستن خدم     
همـه و همـه از جملـه    ... وآن تالش در جهت تقویـت بعـد علمـی      

ن و دسـت انـدرکارانِ امـر    مسؤوالمهمترین انتظاراتی هستند که از    
  .در عرصه کشاورزي وجود دارد



 
 

 

521 

کشاورزي

   ارزش و اهمیت کشاورزي-1
  ترین محورهاي توسعه  کشاورزي؛ از اساسی-1/1

رهاي توسعه در کشور ماست؛ یـک  ترین محو   کشاورزي از اساسی  «
  )1(».اي نیست امر حاشیه

  
 نبایـد موجـب عطـف توجـه از         - کـه الزم اسـت     -توجه به صـنعت   «

  )2(».کشاورزي، پایه و زیربنا و اساس است. کشاورزي شود
  هاي اساسیِ حیات کشور  کشاورزي؛ یکی از پایه-2/1

  کـشاورزان سراسـر   همـۀ حرف بنده به شما کـشاورزان عزیـز و بـه            «
ایـد، کـار کـوچکی     کشور این است که کاري که شما بر عهـده گرفتـه   

 دوردسـتی از کـشور فـرض    نقطـۀ همان کشاورزي کـه در یـک     . نیست
کنیم بر روي یک یا پنج هکتار زمین مشغول کار است، بـه سـهم خـود           

  )3(».برد هاي اساسی حیات این کشور را باال می یکی از پایه
  و ذاتیارزش طبیعی  ، کشاورزي ارزش-3/1

ارزشی هـم کـه   .  استعزّتکشاورزي بسیار حائز اهمیت و داراي     «
. اید که براي قشر کشاورز بیان شـده اسـت           در شرع مقدس اسالم شنیده    

کنیـد؟ شـما بـا اسـتفاده از         شـما چـه مـی     . ناشی از اهمیت این کار است     
ــه   کــه در ذرات -هــاي الهــی را نعمــت خــداداديِ زمــین و آب، گنجین

 نـور خورشـید و عوامـل طبیعـی ایـن       وسـیلۀ ، به   هست، در خاك هست   

                                                        
  .14/10/1382 در دیدار با جهادگران و کشاورزان، به تاریخ  بیانات- 1
  . همان- 2
  .14/10/1384 بیانات در دیدار با کشاورزان، به تاریخ - 3
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ادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب        اقتصاد و عرصۀ اقتـص    

کنید، تا انسانهایی کـه روي ایـن           استخراج می  -شود  ها بارور می    گنجینه
اگر غـذا نباشـد، زنـدگی نیـست؛ و         . کنند، زنده بمانند    زمین زندگی می  

کنید؛ لذا عظمت و ارزش این کـار یـک       شما غذاي انسانها را تأمین می     
  )1(». استارزش طبیعی و شبیه ارزش ذاتی

  
کنـد؛    کشاورز ایرانی براي ملت ایران امنیـت غـذایی را تـأمین مـی             «

  )2(».این، افتخار بزرگی است
   باال بودنِ ارزش و کرامت و تأثیرِ شغلِ کشاورزي-4/1

 در سرتاسـر کـشور، جوانـان    کـه  اینکنم براي  من این را عرض می   «
ود جـذب   مشاغل دیگر آنها را بـه خـ  ۀمناطق کشاورزي که گاهی جاذب    

کند، بدانند که ارزش و کرامت و تـأثیر ایـن شـغل از اکثـر مـشاغل                  می
شان، بـاالتر اسـت و جـاي گـسترش هـم           دیگر، در زندگی جمعی ملت    

  )3(».دارد
  المللی  مهم بودنِ کشاورزي در ابعاد ملی و بین-5/1

خواستم به شما کـشاورزها بگـویم، کارتـان         این، مطلبی بود که می    «
اگـر درسـت نگـاه کنـیم، بـا      .  مهـم در ابعـاد ملـی   بزرگ و مهـم اسـت؛    

 اسـالم در ایـن   ۀاهمیت نظام جمهـوري اسـالمی و ایـن پـرچم برافراشـت          
این کار را قـدر بدانیـد   . المللی مهم است  سرزمین، کار شما در ابعاد بین     

 یک چنین توفیقی بـه شـما ارزانـی داشـته     که اینو خدا را شکر کنید بر   

                                                        
  .14/10/1384 بیانات در دیدار با کشاورزان، به تاریخ - 1
  . همان- 2
  . همان- 3
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کشاورزي

  )1(».است
  زندگی جامعه در بخش کشاورزي شریان اصلی -6/1

البتـه صـنعت هـم    . باید امر کشاورزي را در کـشور سـبک نـشمرند      «
کنـیم، صـنعت را نفـی         مهم است و وقتی ما روي کـشاورزي تکیـه مـی           

کنیم؛ آن هم یـک محـور اساسـی دیگـري بـراي پیـشرفت کـشور                   نمی
هـاي گونـاگون و زرق و بـرق و نـام و نـشان بخـشهاي              است؛ اما جاذبـه   

الـشعاع قـرار بدهـد؛     مبادا اهمیت این بخش بـسیار مهـم را تحـت       دیگر،  
شریان اصلی زندگی جامعـه، در ایـن بخـش اسـت و زنـدگی واقعـی و            

 در ایــن بخــش، بیــشتر معنــا پیــدا  - حیــات اجتمــاعی-ملمــوس جامعــه
 اسـتقالل  مـسألۀ  امنیت غذایی و  مسألۀ غذا و    مسألۀ جا  اینکند؛ چون     می

  )2(».فایی مطرح استناشی از امنیت غذایی و خودک
   کشورادارة کشاورزي؛ محور اصلی در -7/1

  )3(». کشور استادارةبخش کشاورزي یک محور اصلی در «
   جایگاه کشاورزي در اسالم-2
در اسالم هم آگاهانه و با توجه، نسبت بـه کـشاورزي تأکیـد شـده                 «
ر مضمونی دربـار     . است ر معنا و پ کـشاورزان نقـل شـده    ةحدیث بسیار پ 
؛ یعنـی کـشاورزان کـسانی هـستند         »الزّارعون کنوز اهللا فی ارضه    «: است

. کننـد  درونـد و اسـتخراج مـی    هاي خدا در زیر زمـین را مـی          که گنجینه 
 ۀ خدا در زمین و خاك عبارت است از موادي که مایـ         ۀمهمترین گنجین 

                                                        
  .14/10/1384 بیانات در دیدار با کشاورزان، به تاریخ - 1
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ادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب        اقتصاد و عرصۀ اقتـص    

طال و  . این از طال و نفت مهمتر است      .  حیات بشر و حیوانات است     ۀادام
ــوســیلۀنفــت  ــدگی اســت؛ امــا محــصول   ب ه دســت آوردن مایحتــاج زن

  )1(».غذایی، مهمترین مایحتاج زندگی است
  جایگاه کشاورزان در ایرانوضعیت و  -3
  !بود و سیلو از روسها در دوران طاغوت، گندم از امریکا -1/3

خریدنـد و سـیلو را    در دوران رژیم طاغوت، گندم را از امریکا می   «
بایـد  ! توانـستند بـسازند   ؛ آنها سیلو را هم نمـی     ساختند  روسها برایشان می  

  )2(».آمدند؛ این صنعت در ایران نبود روسها می
 از کشورهاي مطـرح از لحـاظ سیلوسـازي در    امروز ایران یکی  -2/3
  دنیا
 انقــالب، ایــن جوانــان جهــاد دانــشگاهی آمدنــد و اولدر ســالهاي «

گنـدم سـیلو الزم   اند مردم گندم بکارند؛ خـوب،   گفتند امام دستور داده  
 همـت و ابتکـار خودمـان؛        ۀ خانـ   چه کسی برویم، جز درِ     ۀ خان دارد؛ درِ 

البتـه در روز  -رود دیدند که این سیلو بـاال مـی       افرادي می . شروع کردند 
و امـروز کـشور مـا یکـی از         ! کردنـد    اما بـاور نمـی     -، با ظرفیت کم   اول

ن کشورهاي مطـرح از لحـاظ سیلوسـازي در دنیاسـت؛ بـه برکـت همـی             
  )3(».جوانها

   خودکفایی در تولید گندم-3/3
 کـشاورزي مـا     ۀما همان کشوري هستیم که در دوران طاغوت، پای        «
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 بـازار  کـه  ایـن  مـا را وابـسته کننـد؛ بـراي       که  اینرا متزلزل کردند، براي     
 - بیگانگـان  - محصوالت کشاورزي دیگران   بقیۀبراي گندم خودشان و     

روز کشورمان بیش از دو برابـر        ام -با این افزایش جمعیت   . درست کنند 
 اگر بنا بود ما مثل آن روز آنها از نظر گنـدم       - انقالب جمعیت دارد   اول

دادنـد، یـک    محتاج بیگانگان باشیم، براي هر تن گندمی کـه بـه مـا مـی      
منت سنگین، یـک بـار سـنگین تحقیـر بـر روي دوش ایـن ملـت سـوار            

ن را قطـع کننـد؛ امـا    توانستند ای شد؛ هر وقت هم که مایل بودند، می         می
  )1(».ملت ما در گندم به خودکفایی رسید

  عنوان یک کاره  کار کشاورزي ب-4/3
کنم که این کار را بـه عنـوان    من به شما کشاورزان عزیز عرض می     «

س دنبال کنید 2(».یک کار سازنده، اثرگذار و یک کار مقد(  
   استفاده از نیروهاي مطلع و خبره در کار کشاورزي-5/3

انـدرکار    کـشاورزان و کـسانی کـه دسـت     همـۀ  روستاییان و    همۀ به«
شود که از این جوانـان مطلـع و خبـره در کـار      اند، توصیه می  کشاورزي

بنده در بعضی از روستاها از نزدیـک مالحظـه      . کشاورزي استقبال کنند  
 کـشاورزي، یـک نفرشـان    ۀآموختـ  کردم کـه جوانهـاي خبـره و دانـش         

مزارع مـشغول کـار شـده بودنـد و نتیجـه ایـن            همه در   ! بیکار نمانده بود  
العـاده   شده بود که آن بخش از لحاظ محـصول کـشاورزي، رشـد فـوق      

  )3(».کرد
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  ن در قبال کشاورزيمسؤوال وظایف -4
   اتخاذ سیاستهاي ثابت، ماندگار و پیگیري شده-1/4

تـرین کارهـا ایـن اسـت کـه در بـاب کـشاورزي و                  یکی از اساسی  «
ستها ثابت، ماندگار و پیگیـري شـده باشـد و    محصوالت کشاورزي، سیا  

طـور نباشـد کـه     ایـن . به مسائل تولیدکنندگان کشاورزي رسیدگی شود    
یک سال ما به خـاطر کمبـود پیـاز، پیـاز وارد کنـیم؛ امـا سـال بعـد کـه               

  )1(».کشاورز ما پیاز تولید کرد، این محصول در انبارها بپوسد
  ضرورت روحیۀ جهادي -2/4

بینـی را   گرایـی، واقـع   کننـد کـه در مقابـل آرمـان     یبعضیها اشتباه مـ   «
. گرایـی اسـت    مقابـل آرمـان  نقطۀبینی  کنند، در نظر اینها واقع    مطرح می 

گرایـی، خـودش واقعیتهـا را در       این خطاي بزرگی است؛ چـون آرمـان       
توانـد     با آرمان و داراي هدفهاي بلند مـی        مجموعۀیک  . سازد  جامعه می 

طـور   دنیـا ایـن  . شکل دهد و به وجـود آورد  واقعیتها را طبق آرمان خود      
این کمـال  ! بینی؟  واقعبهانۀآرمانها را کنار بگذاریم، به     . پیش رفته است  

 واقعیتهاي شیرین و مطلـوب  ةگرایی به وجود آورند    آرمان. غفلت است 
ن و مــسؤوالوقتـی یـک انــسان، یـک مجموعـه و یــک ملـت بـا       . اسـت 
 حاضر نـشدند کوتـاه بیاینـد و     اندرکارانش پاي آرمانها ایستادند و      دست

افتد؟ واقعیتها به سـمت آرمانهـا تغییـر     برایش کار کردند، چه اتفاقی می     
این خـودش بزرگتـرین واقعیـت و قـانون زنـدگی اسـت؛ چـرا         . کند  می

 اسم وزارت جهـاد    اولدر  » جهاد«کنند؟ لفظ     بعضی این را فراموش می    
. دي صـورت گیـرد   جهـا روحیـۀ کشاورزي معنا دارد؛ یعنی کار باید بـا       
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باید با همین روحیه وارد میدان کـار         تواند و می    این وزارتخانه امروز می   
  )1(».شود

  
جایی که حرکت و روح جهادي وجود دارد، انسان در ایمـان و         آن«

این . کند شود و خود را فراموش می      آرمان و خدمت به دیگران حل می      
مـداري مـا هـم بـا     کـشاورزي و دا . روحیه را باید در جامعه تقویت کرد   

  )2(».این روحیه رونق واقعی خود را پیدا خواهد کرد
  
ــی و علمــی و    « ــاگون صــنعتی و فن در هــر بخــشی از بخــشهاي گون

روحیـۀ  . ایـم  تحقیقاتی که ما با روحیۀ جهـادي وارد شـدیم، پـیش رفتـه           
وقفـه و   ؛ و کار بی»توانیم ما می«که  جهادي یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به این  

ر و استفاده از همۀ ظرفیـت وجـودي و ذهنـی و اعتمـاد بـه      ناپذی  خستگی
اي که این همه دنیاي اسـتکبار       جوانها، اآلن در همین بخش انرژي هسته      

جــا مــشغول کــار هــستند،  را سراســیمه کــرده، اکثــر کــسانی کــه در آن
اند؛ صـدها جـوانِ کـم سـال و تحـصیلکرده، ایـن         جوانهاي تحصیلکرده 

در . انـد  ت را بـراي کـشور پدیـد آورده   چرخانند و ایـن عـزّ    چرخ را می  
به نیروهاي با استعداد، چه از جوانها باشـند         . طور است   همۀ بخشها همین  

اعتماد به این افـراد و توکّـل بـه    . و چه از انسانهاي با تجربه، اعتماد کنند   
ــراي خــدا، اســاس کــار اســت  ــت ب جهــاد . خــداي متعــال و اخــالص نی

، براي مسائل کـشاورزي کـشور       کشاورزي باید در معناي حقیقی کلمه     
و دامداري و بقیۀ کارهایی که برعهدة این وزارت است، جهادي عمـل          
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  )1(».کند
   سوق دادنِ کشاورزي به سويِ سودآور شدن-3/4

کنم که این کار را بـه عنـوان    من به شما کشاورزان عزیز عرض می     «
 اهللا  شـاء   ان. یک کار سازنده، اثرگذار و یـک کـار مقـدس دنبـال کنیـد              

طـور کـه اشـاره       ن هم بـه کمـک شـما بیایـد و همـان            مسؤوالسیاستهاي  
کردند، تولیـد کـشاورزي، اقتـصادي، سـودآور و تـشویق کننـده بـراي             

  )2(».گذاري شود سرمایه
   کشاورزيۀ مقدس دانستن خدمت در عرص-4/4

ن محترم هم در وزارت جهـاد کـشاورزي خـدمت خـود را       مسؤوال«
. تـرین کارهاسـت     هـم و یکـی از انـسانی       کار آنها بسیار م   . مقدس بدانند 

هر جـا شـما تـالش و       . البته خداي متعال هم تفضّل و لطف خواهد کرد        
  )3(».مجاهدت کنید، مطمئن باشید کمک الهی باالي سرتان است

  تقویت و ارتقاي کشاورزي -5/4
، بایــد بــه بخــش »حــائز اهمیــت«ن بــا ایــن نگــاه، بــا نگــاه، مــسؤوال«

 ادارةکـشاورزي یـک محـور اصـلی در          بخـش   . کشاورزي نگـاه کننـد    
کشور است؛ و بایـد بـا ایـن چـشم در تنظـیم معلومـات دانـشگاهی، در                  
تخصیص بودجه، در گماشتن افراد کارآمد و توانـا در رأس کارهـا، بـه     

البتـه  . آن نگاه کرد؛ بایـد امـر کـشاورزي را در کـشور سـبک نـشمرند                
یم، صـنعت  کن صنعت هم مهم است و وقتی ما روي کشاورزي تکیه می         
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کنیم؛ آن هـم یـک محـور اساسـی دیگـري بـراي پیـشرفت              را نفی نمی  
ــشان  کــشور اســت؛ امــا جاذبــه هــاي گونــاگون و زرق و بــرق و نــام و ن

الـشعاع قـرار    بخشهاي دیگر، مبادا اهمیت این بخش بسیار مهم را تحـت     
بدهد؛ شـریان اصـلی زنـدگی جامعـه، در ایـن بخـش اسـت و زنـدگی                   

 در ایـن بخـش، بیـشتر معنـا        - حیات اجتمـاعی   -واقعی و ملموس جامعه   
 مـسألۀ  امنیـت غـذایی و      مـسألۀ  غـذا و     مـسألۀ  جـا   اینکند؛ چون     پیدا می 

 نکتـۀ استقالل ناشی از امنیت غـذایی و خودکفـایی مطـرح اسـت؛ ایـن                
ایـن  .  کـشاورزي نگـاه کننـد      مـسألۀ ن با ایـن چـشم بـه         مسؤوال، که   اول

ــشگاه، د-طــور کــه گفتــیم  همــان-نگــاه ــشگاهی  در دان ر بخــشهاي دان
مربوط به کشاورزي، در تنظیم درسها، در گرفتن دانشجو، در پـرداختن   

توانـد     خدمات گوناگونی که دولـت مـی       بقیۀگذارد، تا     به استاد، اثر می   
به کشاورزان بدهد؛ ماننـد آنچـه کـه مربـوط بـه بانکهاسـت، آنچـه کـه             

وط بـه  ریـزي اسـت، آنچـه کـه مربـ           مربوط به سازمان مدیریت و برنامـه      
  )1(».خود وزارت جهاد کشاورزي است

  وري از آب و خاك  آموزشِ روشهاي صحیحِ بهره-7/4
زننـد؛   مرتب از این که ما از لحاظ آب در مضیقه هستیم، حرف می   «

ر آب نیست؛ امـا آیـا         خوب بله، ما می    دانیم کشور ما از آن کشورهاي پ
 جـواب، منفـی   شـود؟   بهینـه مـی    اسـتفادة از همین آبی که امروز داریم،       

هـا و    این، جـزو کارهـاي وزارت جهـاد کـشاورزي و وزارتخانـه            . است
 از  اسـتفادة دستگاههاي گوناگون دولتی است کـه آمـوزش چگـونگی           

آب، تنظیم جریان آب در بخشهاي مختلف، نگهداري از همین مقـدار             
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هـایی   بـا انـواع و اقـسام شـیوه    . آبی که از نزوالت مبارك آسمانی است    
بنابراین، کـشور   . دنیا معمول است، جزو کارها قرار بگیرد      که امروز در    

ما از کشورهاي پر آب نیست، اما همـین مقـدار آبـی کـه داریـم، قـادر             
طـور    در زمـین هـم همـین      . است محصوالت کشاورزي را سیراب کنـد      

ام که مـا امـروز انـدکی بـیش از هجـده               من در گزارشها خوانده   . هستیم
دیمـی و  : اریـم؛ در بخـشهاي مختلـف   میلیون هکتار زمین قابل کـشت د  

توانـد بـه سـی میلیـون هکتـار         آبی و باغی و غیـره، کـه ایـن مقـدار مـی             
مـن در بعـضی از بخـشهاي    . افزایش پیدا کند؛ یعنی نزدیک به دو برابـر        

ام کـه بـا     زمینهـایی را دیـده  -ام   در مـسافرتهایی کـه کـرده       -این کـشور  
ما خیلـی امکانـات   . ل کشتتوانند تبدیل بشوند به زمینهاي قاب       می» کار«

ما یک کشور به معناي حقیقی کلمه غنـی هـستیم           . در این کشور داریم   
بـه  . را مردم باید حس کنند؛ از ایـن غنـا بایـد اسـتفاده کننـد       » غنا«و این   

 علمی کار کـن  ةتوانیم بگوییم روي این زمین، خوب و با شیو          زارع می 
 نیـست؛ ولـی ایـن     و محصول به دست بیاور؛ چیز دیگـري در اختیـار او           

  )1(».نند که بایستی نظام این کار را طراحی کنندمسؤوال
عد علمیِ کشاورزي-8/4 ب تقویت تالش در جهت   

بخش آموزش کشاورزي و ترویج و استفاده از دانش موجـود دنیـا          «
در دانشگاههاي ما و فرستادن جوانها براي کمـک بـه روسـتاییها، جـزو               

  )2(».کارهاي بسیار مهم است
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  هاي آبیاريِ کشاورزي اصالح شیوه -9/4
. ی در مصرف آب یجو  ی در مواد اساسی، از جمله صرفه      یجو  صرفه«

کنـیم، در بخـش    امروز نود درصد آبـی کـه مـا در کـشور مـصرف مـی           
هـاي   شود اگر دولت به توفیق الهـی بتوانـد شـیوه         کشاورزي مصرف می  

 درصـد  آبیاري کشاورزي را اصالح کند، اگـر از ایـن نـود درصـد، ده              
غیـر از بخـش کـشاورزي، در        . افتـد   کم بشود، شما ببینید چه اتفاقی می      

ی کـه  ی بخـش خـانگی، بخـش صـنعتی و بخـشها      - بخـشهاي دیگـر    همۀ
 مـا فقـط از ده درصـد آب کـشور داریـم اسـتفاده          -احتیاج به آب دارد   

ی یجـو  اگر مـا بتـوانیم در بخـش کـشاورزي ده درصـد صـرفه        . کنیم  می
بـرداري از آب در   در واقع امکانات بهره. افتد ی میکنیم، ببینید چه اتفاق   

شـود؛ کـه ایـن بـسیار چیـز مهـم و               بخش غیـر کـشاورزي دو برابـر مـی         
  )1(».باارزشی است

   افقهاي کشاورزي-5
  کشورو اساسیِ غذایی  خودکفایی در محصوالت اصلی -1/5

ــداري « ــم   -در بخــش کــشاورزي و دام  کــه یکــی از بخــشهاي مه
یـد بـه ایـن باشـد کـه مـا در محـصوالت اصـلی           اساس توجـه با    -ماست

  )2(».مصرف کشور، به خود کفایی برسیم
  
عین همین قضیه باید در بقیـۀ  . ملت ما در گندم به خودکفایی رسید    «

محصوالت مهم و اساسی غذایی به وجـود بیایـد؛ در بـرنج، در روغـن،            

                                                        
  .1/1/1390 بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال نو، به تاریخ - 1
  .10/4/1380 بیانات در دیدار با گروه کثیري از اصناف، به تاریخ - 2
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ادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب        اقتصاد و عرصۀ اقتـص    

باید کشور به دیگـران     . در گوشت، در لبنیات، که نیازهاي کشور است       
الً محتاج نباشد و مردم کشور بدانند که شما قشر کـشاورز و دامـدار          اص

با غیـرت خـود، بـا ایمـان خـود، بـا همـت خـود، غـذاي آنهـا را تـأمین              
کنید و مردم محتاج این نیستند که از دیگران درخواست کننـد؛ هـم          می

پول بدهند، هم منت بکشند، هم دایم تـه دلـشان نگـران باشـد کـه اگـر              
اطر یـک مـسألۀ سیاسـی و غیـره پـیش آوردنـد، چـه        یک مشکلّی به خـ  

  )1(».کنیم
   اقتدار کشاورزي-2/5

در باب کشاورزي و کشاورزان آنچه که در کـشور مـا بـسیار مهـم       «
 مـواد  ۀاست، این است که این ملت عزیز و سربلند، در امر تغذیه و تهیـ               

از . غذایی اصلی خود، نباید به بیرون مرزها هیچ احتیـاجی داشـته باشـد              
 کـشت و زرع، بـراي تـأمین ایـن     مـسألۀ  بـر  ۀ انقالب تا امـروز، تکیـ    ولا

اگر یک ملـت بـه دسـت خـود و بـا ابتکـار و نیـروي             . منظور بوده است  
 تولید و مصرف کند و حتّی بتواند شعاع مـصرف تولیـدات خـود               خود،

را در بیرون مرزهایش گسترش دهد، به مفهوم خاص و مهمی از اقتـدار    
تأکید جمهـوري اسـالمی از   . ین نیاز کشور ماست ا. دست خواهد یافت  

مـا  .  کشاورزي، عمدتاً به ایـن خـاطر اسـت       مسألۀآغاز تا امروز بر روي      
 مـصارف  بقیـۀ براي گندم و بـرنج و روغـن و لبنیـات و خـوراك دام و               

بحمـداهللا امکانـات   . عمده و اصلی کشورمان نباید نیازمند دیگران باشیم    
دارد و من امیدوارم حرکـت اساسـی و   طبیعی و انسانی در کشور وجود   

                                                        
  .14/10/1384 بیانات در دیدار با کشاورزان، به تاریخ - 1
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کشاورزي

  )1(». بگیردانجامباره  صحیحی در این
   صادرات در کشاورزي-4/5

گوییم تالش کنید تا امنیت غذایی براي کـشور        ما به کشاورزان می   «
گوییم این پایان کار نیـست؛ مـا    مان می نمسؤوالبه وجود بیاورید؛ اما به  

ل شـویم؛ مـا بایـد بتـوانیم      بایستی به صادرکنندگان این محصوالت تبدی     
این کار، کـار دسـتگاههاي گونـاگون دولتـی        . مند کنیم   دیگران را بهره  

  )2(».توانیم است که وسایلش را فراهم کنند؛ ما می

                                                        
  .12/10/1380هفتۀ کشاورزي، به تاریخ  بیانات در دیدار با کشاورزان، به مناسبت - 1
  .14/10/1384 بیانات در دیدار با کشاورزان، به تاریخ - 2



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  

  گفتار بیست و پنجم
  هاي ملی بودجه و سرمایه

  
  )ن، جلوگیري از اسراف و ضرر رساندنمسؤوالضرورت امین بودنِ (



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  :اشاره
از جملـه مهمتـرین مـواردي کـه در اسـالم و حکومـت پیــامبر       

بـسیار بـه آن اهمیـت      ) الـسالم   علیـه (و امام علی    ) وآله  علیه  اهللا  صلی(
ــ  ــتۀداده شــده، مقول ــسلمین اســت   بی ــ. المــال م ت در صــرف دقّ

... المال و اسراف نکردن در آن و عادالنه تقـسیم کـردنِ آن و            بیت
الم بر آنها بسیار تأکید شده اسـت  از جمله اموري هستند که در اس      

و مصادیق درخشان و افتخـارانگیزي بـراي آن در سـیرت نبـوي و          
  .علوي وجود دارد

صـورت بودجـه و   ه المال مسلمین بـ  در حال حاضر نیز که بیت    
ن قرار دارد،  مسؤوالهاي ملی در اختیار       ثروتهاي عمومی و سرمایه   

ن بـودن نـسبت بـه    شان را در عرصـه امـی   ن باید نهایت سعی  مسؤوال
اگــر . موجـودي و داراییهـاي کـشور و تقـسیم عادالنـه آن بنماینـد      

المال اسراف کنـد یـا آن را در     یتی خداي ناخواسته، در بیت    مسؤول
مصارف شخصی و یا بـراي دوسـتان و نزدیکـان و مـرتبطین خـود         

. المال است ف از عدل و خیانت به بیتمصرف کند، این کار، تخلّ   
 شـده و  معـین  بایـد در همـان طریقـی کـه قانونـاً       المال مسلمین   بیت

اي از وظایف کـشور   همان مصارف عمومی و بخشهایی که وظیفه      
  .را بر عهده دارد، مصرف شود

المال امـین باشـند و پرهیـز از سـوء      ن باید نسبت به بیت  مسؤوال
شان قـرار دهنـد؛    المال را سرلوحه کارهاي   استفاده از بودجه و بیت    

ویتها در هزینه کردن از اولین باشند بلکه باید رعایت      نه تنها باید ام   
ن بعضی سمینارها   مسؤوالمعموالً  . المال را نیز بنمایند     بودجه و بیت  
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کننـد کـه بالشـک     و اجتماعات و میهمانیها و سفرها را برگزار می       
اینها فوایدي هم دارد؛ اما این فایده داشتن کـافی نیـست در حـالی      

ن مـسؤوال . د و نیازها بسیار زیاد اسـت      که درآمدهاي کشور محدو   
شان فقط مفیـد   شان به این اکتفا کنند که اقدامات       نباید در کارهاي  

صرف مفید بودنِ کارها، دلیل هزینه کردن براي آن نیـست؛       . باشد
ویتها مشخص شـوند و  اولبلکه کارها باید سبک و سنگین شوند و        

هزینــه . شـود ویـت خــرج  اول مـسائل داراي  زمینــۀبودجـه فقـط در   
           لکردنِ اعتبارات و پولهاي کـشور در جاهـاي فاقـدویـت امـري   او

ی در جمهوري اسـالمی  مسؤولنکوهیده و مطرود است و براي هر        
  .باشد حرام و ممنوع می

المـال و   برخی از مهمترین مصادیق اسـراف در بودجـه و بیـت          
ــه بیــت ــد،  : المــال عبارتنــد از ضــرر زدن ب ایجــاد دســتگاههاي زای

ــتخد ــذپراکنی و   اسـ ــد، کاغـ ــاي زایـ ــعه دادنهـ ــد، توسـ امهاي زایـ
خوري، اسـتفاده از   نویسیهاي بیهوده و وقت تضییع کن، رانت  زیاده

ز ایـن رذایـل و ضـد ارزشـها          ن بایـد ا   مـسؤوال ... امکانات دولتی و  
منـديِ حـد اکثـريِ     ت پرهیز نمایند و با تمام قوا در مسیر بهـره        شدب

  .گام بردارندمردم از ثروتها و داراییهاي کشور 
هاي ملی که بخشی از داراییهايِ عمـومی کـشور        حفظ سرمایه 

ن نبایـد از آن غفلـت      مـسؤوال است نیز ضرورت دیگري است که       
ربط باید از تخریبِ منابع طبیعی و ضایع کردنِ      نِ ذي مسؤوال. کنند

  .هاي ملی که متعلق به همگان است جلوگیري نمایند سرمایه
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  المال بیت صرف بودجه و ۀ زمین-1
 شـده و  معـین المـال مـسلمین در همـان طریقـی کـه قانونـاً          باید بیت «

اي از وظایف کشور را بـر      همان مصارف عمومی و بخشهایی که وظیفه      
  )1(».عهده دارد، مصرف شود

  المال و راه آن  بیتعادالنۀ ضرورت تقسیم -2
نان و  ، عـدالت را در بـین مـسلما        المالـس   وةامیرالمؤمنین علیه الـصال   «

المـال بـه    کردند و مانع از ایـن شـدند کـه بیـت      اسالمی جاري می   جامعۀ
نگذاشــتند .  بــاز شــوداولنگذاشــتند دســت تطــ. اســراف مــصرف شــود

  .المال مسلمین را به ناحق مصرف کنند کسانی بیت
المال مسلمین در آن روز، به این شکل بود کـه درآمـدهاي    البته بیت 

 ۀایـن روش مالیـ  . شـد  ین مردم تقسیم می اسالمی به شکل سرانه، ب  جامعۀ
 کـه امـروز در دنیـا وجـود دارد، آن روزهـا معمـول       کلّیجدید و این ش 

 تقـسیم  ، بالـسویه الموالـس   الةالص  امیرالمؤمنین علیه همان درآمد را،    . نبود
المال را بین صحابی و غیرصحابی و قرشـی و هاشـمی و             بیت. کردند  می

 همه و همـه، بـه شـکل یکـسان تقـسیم       غیرقرشی و غیر خاندان پیغمبر و     
ــن، مایـــــ مـــــی ــا  ۀکردنـــــد و ایـــ ــا شـــــد؛ امـــ  اعتـــــراض خیلیهـــ
امـروز وضـع تقـسیم      . ، اعتنـایی نکردنـد    المالةوالسالص  نین،علیؤمالم  امیر
امروز تقـسیم سـرانه نیـست و    . طور نیست المال به شکل عادالنه، آن     بیت

ی کـه بـا     امـروز کـسان   . روشهاي دیگري در استقرار عدالت وجود دارد      
المــال مــسلمین ســروکار دارنــد، بایــد از مــصرف و خــرج کــردن   بیــت

                                                        
 بیانــات در دیــدار بــا مــسؤوالن و کــارگزاران نظــام، بــه مناســبت عیــد غــدیر خــم، بــه تــاریخ  - 1

30/3/1371.  
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ایـن، راه  . در غیر مصارف عمومی و مردمی، خودداري کننـد      المال    بیت
ی خـداي ناخواسـته، در امـر        مـسؤول اگر  . استالمال    تقسیم عادالنۀ بیت  

المــال اســراف بــورزد، یــا آن را در مــصارف شخــصی و یــا بــراي   بیــت
ان و مرتبطین خود مصرف کند، این، تخلف از عدل و           دوستان و نزدیک  

المـال مـسلمین در همـان     بایـد بیـت  . المـال اسـت   قرار واقعی در امر بیت   
 شده و همـان مـصارف عمـومی و بخـشهایی کـه          معینطریقی که قانوناً    

  )1(».اي از وظایف کشور را بر عهده دارد مصرف شود وظیفه
ـ    مـسؤوال  ضرورت امین بودنِ     -3  ثروتهـاي عمـومی  ه  ن نـسبت ب

  کشور
  امانتداري، توقع مردم از مسؤوالن -1/3

ن کـشور در  مسؤوالخواهند این احساس را داشته باشند که  مردم می 
ایـن را  . سطوح مختلف، نـسبت بـه موجـودي کـشور، امانتـدار و امیننـد       

 بخواهم کـه مراقـب باشـید، ایـن امانـت و      خواهم از شما به طور جد     می
  ي نـسبت بـه آنچـه کـه از مـردم در اختیـار ماسـت                امانتـدار  روحیـۀ این  

 اخـتالل  -المال و آنچه که مربوط به ثروتهاي عمومی کشور است     بیت-
  )2(».پیدا نکند

  لینؤوهاي تقواي مس  مشخصهزت در صرف بودجه، ا دقّ-2/3
ام، در    ن عـرض کـرده    مـسؤوال اي را هم که بارهـا بـه           من این جمله  «

 هستید و بخشی از بودجـه در  سؤولمشما که : پایان عرایضم عرض کنم  

                                                        
تــاریخ  بیانــات در دیــدار بــا مــسؤوالن و کــارگزاران نظــام، بــه مناســبت عیــد غــدیر خــم، بــه  - 1

30/3/1371.  
  .همان - 2
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ـ          . ت کنیـد اختیارتان است، در صرف و خرج بودجه هـم بایـد خیلـی دقّ
  )1(».هاي تقواي شما همین است یکی از مشخصه

  المال ویتها در هزینه کردن بودجه و بیتاول ضرورت رعایت -4
  ویت، هزینه کردن جایز نیستاول بدون -1/4

بعضیها در محیط کارشـان     . ز نیست ویت، هزینه کردن جای   اولبدون  «
کننـد؛ بعـضی سـمینارها و بعـضی از      و در دفترشان بعضی کارهـا را مـی    

کننـد؛ بالشـک      اجتماعات و دعوتها و مهمانیها و سفرها را برگـزار مـی           
در حـالی کـه   . اینها فوایدي هم دارد؛ اما این فایده داشتن کـافی نیـست       

ویتهـا را  اولد اسـت، بایـد   درآمدهایمان محدود و نیازهایمـان بـسیار زیـا      
  )2(».رعایت کنیم

  صرف بودجهمویتها در اول در نظر گرفتن شرایط و -2/4
 هستید و بخـشی از بودجـه در اختیارتـان اسـت، در     مسؤولشما که  «

هـاي   یکـی از مشخـصه  . ت کنید صرف و خرج بودجه هم باید خیلی دقّ       
خـواهیم   ه مـی طور نباشد که ما هر اقدامی ک  این. تقواي شما همین است   
اي است، به این اکتفا کنیم که این اقـدام، اقـدام       بکنیم که مستلزم هزینه   

صرف مفید بودن این کار، کافی نیـست     . این کافی نیست  . مفیدي است 
ویـت  اول ما این هزینه را بکنیم، در شرایط کنـونی مـا، بایـد         که  اینبراي  

  )3(».داشته باشد

                                                        
  .4/10/1378 بیانات در دیدار با کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران، به تاریخ - 1
 بیانــات در دیــدار بــا مــسؤوالن و کــارگزاران نظــام، بــه مناســبت عیــد غــدیر خــم، بــه تــاریخ  - 2

30/3/1371.  
  .4/10/1378 به تاریخ  بیانات در دیدار با کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران،- 3
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ات و پولهاي کـشور در جاهـاي    حرام بودنِ هزینه کردن اعتبار  -3/4
  غیر الزم
بایــد اســراف نــشود، هزینــه کــردن اعتبــارات و پولهــاي کــشور در «

  )1(».جاهاي غیر الزم و تشریفاتی و زیادي، حرام است
 و ضرورت جلوگیري    المال  دیق اسراف در بودجه و بیت      مصا -5

  از آن
خرجهاي ها و     حد نگه داشتن در تغییر دکوراسیونها و تغییر خانه         -1/5

  !اضافی
اگر مبلغـی از مخـارج دولـت، عبـارت از تغییـر دکوراسـیون اتـاق              «

ــر و فــالن   ن قــضایی و فــالن مــسؤوالمــدیر کــل و معــاون وزیــر و وزی
اگـر  . ن در بخشهاي گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاسـت          مسؤوال

 و میکی از مخارج دولت این باشد که فالن تعداد ماشین جدیـد بیـاوری          
ها تقسیم بکنیم، ما حق نداریم ایـن را جـزو مخـارج دولـت          بین دستگاه 

نـه، ایـن خـالف      . حساب کنیم و به حساب آن از سوبـسید مـردم بـزنیم            
دستگاهها باید بخـشنامه کننـد و در   . براي این کارها حد بگذارید   . است

هـا و خرجهـاي اضـافی حـدي      مورد این تغییر دکوراسیونها و تغییر خانه 
گوینـد   ویم مثل بعضی از تندروها باشـیم کـه مـی    گ  من نمی .  بکنند معین

وزارت . شــود در مــسجد بنــشینیم و وزارت کنــیم؛ نــه، در مــسجد نمــی 
 و یـک مقـدار   مـسؤول کردن، یک ساختمان و چهار تا اتاق و تعـدادي    

خواهـد خـدمت    هم باالخره امکانات بـراي زنـدگی آن آقـایی کـه مـی      

                                                        
 بیانات در دیدار با گروه کثیري از کارگران و معلمان به مناسبت روز کارگر و هفتۀ معلـم، بـه         - 1

  .11/2/1381تاریخ 
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هاي ملی بودجه و سرمایه

  )1(».ي باشدخواهد؛ اما باید در حد بکند، می
   خودداري از ایجاد دستگاهها، استخدامها، توسعه دادنهاي زاید-2/5

یت مـسؤول ، آن روز به کـسانی کـه         والسالم  الةالص  منین علیه ؤامیرالم«
امور کشور را بر عهده داشتند، سختگیري را به جـایی رسـاندند کـه بـه               

؛ سـر قلمهـاي خودتـان را    »ادقـوا اقالمکـم  «: قول امروز، بخشنامه کردند   
ــا ویی در قلــم، هــم جــ هــم صــرفه. نویــسید، ریــز بتراشــید  آن مــیکــه ب
و قـاربوا بــین  «! جـویی در مرکــب  جـویی در کاغـذ، هــم صـرفه    صـرفه 

نویسید به هم نزدیک بنویـسید و        ؛ سطوري را که در کاغذ می      »سطورکم
؛ مطالـب الزم را  »و اقصدوا قصد المعـانی    «. جویی کنیـد    در کاغذ صرفه  

  .نویسی پرهیز کنید ادهروي و زی از زیاده. بنویسید
اگر امروز بخواهند این حرفها را تکرار کنند، به ایـن شـکل خواهـد     
بود که از ایجاد دستگاههاي زاید، استخدامهاي زاید و توسـعه دادنهـاي      

نویـسیهاي   زاید، خـودداري کنیـد، یعنـی بایـد از کاغـذپراکنی و زیـاده            
ــیم  ــضییع کــن، خــودداري کن ــن خــصوصیات . بیهــوده و وقــت ت را، ای

در آخـر ایـن جملـه    . کردند ، رعایت میوالسالم الةالص امیرالمؤمنین علیه 
فـان امـوال    «: فرماینـد   هم، که بعضی از فقراتش را من عرض کردم، می         

ضرر رساندن به اموال مسلمانان را تحمل       » .المسلمین ال یحتمل االضرار   
رر  کمی به اموال عمـومی ضـ  ةکردند که کسی بخواهد ولو به انداز        نمی

  )2(».المال ین بیتمسؤول همۀاین، یعنی امانتدار دانستن خود و . برساند

                                                        
ــاریخ   - 1 ــه ت ــران، ب ــا مــسؤوالن و کــارگزاران نظــام جمهــوري اســالمی ای  ســخنرانی در دیــدار ب

23/5/1370.  
  .30/3/1371ارن نظام، به منابت عید غدیر خم، به تاریخ  بیانات در دیدار با مسؤوالن و کارگز- 2
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

 اســتفاده از  وخــواري  پرهیــز از درآمــدهاي نامــشروع، رانــت-3/5
  امکانات دولتی

 مجلس هستید، عـضو  نمایندةیت، ابدي نیست، مسؤولاین چند سال    «
ده دولت هستید، وزیرید، مدیرید؛ این سه سال، چهار سـال، پـنج سـال،     

اگر این چند سال را دندان روي جگر بگذاریـد و دنبـال   . گذرد  سال می 
خـواري، دنبـال      کسب پـول، دنبـال درآمـدهاي نامـشروع، دنبـال رانـت            

 کـه  ایـن -المـال نباشـید    از امکانات دولتی و دنبال تعرض به بیـت   استفادة
ـ لاونی  سحا الْ نَّ م مه لَ تقَب س ذینَ الَّ نَِّا« آن وقت    -خیلی دشوار نیست   ئک 

نْع ها مبع1(»ندو( .» هذا یوکُمتُنْذي کُ الَّ ممتو عنَدو«)؛ فرشتگان الهـی  )2
گوینـد ایـن همـان روز شماسـت؛      آینـد و مـی      نین مـی  مقین و مؤ  پیش متّ 

نین م آن را انبیا در طول تاریخ به مـؤ  ةهمان روزي است که وعده و مژد      
مـا بیـشتر از دیگـران بایـد مراقـب           . »ادخلوا الجنّـه  «لذت ببرید؛   . اند  داده

آتـش دوزخ کـسانی را کـه      . باشیم و بیشتر از دیگران از جهـنم بترسـیم         
کند تا آدمهـاي معمـولی کـه     یت مضاعف دارند، بیشتر تهدید می مسؤول

 خیلـی محـدود و    ةیت خودشـان در دایـر     مـسؤول خودشان هـستند و بـار       
  )3(».تر است وضع ما سخت. کوچکی

 و جلوگیري از تخریب منابع      هاي ملی   مایه ضرورت حفظ سر   -6
  طبیعی
بعـضی از دوسـتان     . هـاي ملـی اسـت        مهم، حفظ سرمایه   مسألۀیک  «

 شـهرهاي بـزرگ و بخـصوص    توسـعۀ حاال بـه ایـن سـاخت و سـازها و      

                                                        
  .101آیۀ :  سورة انبیاء- 1
  .103آیۀ :  سورة انبیاء- 2
  .6/8/1383 بیانات در دیدار با مسؤوالن نظام، به تاریخ - 3
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هاي ملی بودجه و سرمایه

از پــانزده، شــانزده سـال قبــل کــه ایــن ســاخت و  . تهـران اشــاره کردنــد 
ز شـد، مـا   سازهاي اطراف تهران، به صورت یک حرکت سرطانی آغـا        

 شـهرداریهایی کـه در ایـن مـدت تـا           همـۀ  -ر شـهردارها  طور مکرّ   همین
 را مورد خطاب قـرار دادیـم و بـه آنهـا دائـم مطـالبی را       -اند  امروز آمده 

.  شـهرداریها نیـست  مـسألۀ بعد بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه فقـط          . گفتیم
 اند؛ منـابع طبیعـی را        تخلفات بزرگی کرده   جا  اینمتصدیان منابع طبیعی    

بـا ســفارش و رفاقــت و بـا مالحظــه و بــراي جلـب حمایــت ایــن و آن،    
اي  ن و عمامه مسؤوالدریغ در اختیار اشخاص و گروهها و          طور بی   همین

یعنی یـک مالحظـه   . اند قرار داده ... اي و نهادهاي انقالبی و      و غیر عمامه  
آدم . انـد  اند و دیگر نگاه نکـرده  مدت را در نظر گرفته      و مصلحت کوتاه  

کنـد؛    رود، واقعاً وحشت می     ی به طرف شمال تهران و ارتفاعات می       وقت
 محیط حرکـت  که اینروم، با  یک بخشهایی هست که بنده هر وقت می    

ــه     ــه خان ــا اعــصاب ناراحــت ب و گــردش و تحــرك و ورزش اســت، ب
 انجـام بینم باز یـک کارهـاي جدیـدي         روم، می   هر دفعه می  . گردم  برمی

ــایــن دولــت بــه طــور . گرفتــه اســت هــم وزارت   اســت؛مــسؤول ديج 
 - کـه منـابع طبیعـی را در اختیـار دارد           -مسکن، هم وزارت کـشاورزي    

نبایـد  .  دسـتگاهها و هـم از جملـه وزارت کـشور و شـهرداریها        بقیۀهمه  
  )1(.افتد جا اتفاق می بگذارید این اتفاق بیفتد؛ دارد همه

                                                        
 بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس جمهور و اعضاي هیأت دولت، بـه تـاریخ    - 1
6/6/1385.  
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نفـت، جایگـاه حـساس و اسـتراتژیک و سرنوشـت سـازي در       
  .اقتصاد جهان دارد

 ارزشمندي است که پشتوانه صنعت و تکنولـوژي و  ةنفت، ماد 
  .تولید در دنیاست

. نفت نه تنها بر اقتصاد بلکـه بـر سیاسـت نیـز تأثیرگـذار اسـت              
 دستیابی به منابع. چرخد ي دنیا بر محور نفت میسیاستهابسیاري از   

ي سیاســتهانفتـیِ کـشورهاي دنیــا، از جملـه اهـدافی اســت کـه بـه       
  .دهد مستکبران جهان سمت و سو می

روسـت؛   هبـار روبـ    نفت با دو واقعیت تلخ و فاجعه    زمینۀدنیا در   
ــت و دیگــري       ــت نف ــسلمان از اهمی ــشورهاي م ــت ک ــی غفل یک

ایـن دو، از مهمتـرین      . هاي مستکبران عـالم در عرصـه نفـت          توطئه
آینـد کـه تـاکنون بـر اثـر آنهـا، مـصیبتها و             به شمار می   آفات نفت 

ناپـذیري در سرتاسـر     خسارتهاي مهلک و سهمگین و گـاه جبـران        
  .وجود آمده استه جهان ب

در بابِ غفلت کشورهاي مسلمان از اهمیت نفت، این نکتـه را    
 نفـت، ثـروت   کنندةتواند خاطر نشان کرد که کشورهاي تولید    می

گیرنـد کـه جـز     هند و در مقابل وسـایلی مـی     د  شان را می    خدادادي
  .، تأثیر دیگري ندارند آنانانحطاط و فساد در زندگی

ــه ــز   در مــورد توطئ هــاي مــستکبران عــالم، در عرصــه نفــت نی
توان بـه پیـاده کـردنِ نیـروي نظـامی و ایجـاد سیـستم دفـاعی و           می

فارس از جانب مستکبران با هدف تـسلط بـر    امنیتی در منطقه خلیج   
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

 کننـدة خیانـت بعـضی از کـشورهاي تولیـد      . ع نفت اشاره نمود   مناب
المللـی، یکـی از دالیـل     شان با دزدان غارتگر بـین  نفت و همدستی 

هـاي عرصـه نفـت بـه شـمار       استثمار نفت و نمونه دیگري از توطئه   
گـر و   از همه اینها بدتر همدستی اوپک با دولتهـاي سـلطه        . رود  می

 اسـتکبار در عرصـه نفـت      کمک اوپک به برآورده شـدنِ اهـداف       
  .است

یکی از آرمانهاي اقتصاديِ جمهوري اسالمی ایـران، حرکـت         
ي سیاسـتها وابـستگی نفـت بـه    . به سوي اقتـصاد بـدون نفـت اسـت      

هـاي اسـتکباري بـراي نفـت از جملـه مهمتـرین              المللی و نقـشه     بین
دارند تا در جهـت تحقـق    ضرورتها و دالیلی هستند که ما را وا می     

  . نفت گام برداریماقتصاد بدون
ــاي       ــا و راهبرده ــت، راه حله ــدون نف ــصاد ب ــق اقت ــراي تحق ب

خودباوري و  : ها عبارتند از    گوناگونی وجود دارد که مهمترین آن     
تکیه بر امکانات ذاتی، تالش همگانی، افزایش تولید و صـادرات،       

  ...استفاده از منابع فراوان و عظیم کشور و
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نفت

   اهمیت نفت-1
  صنعتۀ  نفت پشتوان-1/1

جـا فاقـد    نفت، جنسی است که اگر امروز آن را به دنیا ندهنـد همـه     «
تمـدن صـنعتی امـروز،     . نور و حرارت و حرکت و صنعت خواهـد شـد          

اگر نفت نباشـد، ایـن ماشـین از حرکـت     . اش بر ماشین استوار است    پایه
  )1(».اهمیت نفت ما تا این اندازه است. خواهد ایستاد

   همیشگیة نفت، ذخیر-2/1
  )2(».ماند  همیشگی این ملت است و میةنفت، ذخیر«

   نفت، ثروت ملت و دولت ایران-3/1
  )3(».نفت، ثروت ملت ایران و ثروت دولت است«

4/1-ارزشمندة نفت، ماد   
»یعنی نفـت   - ارزشمندي که امروز دنیا جانش به آن بند است         ةماد - 

  )4(».به ملتهاي خاصی متعلّق است
ت جهان اسالم براي مقابلـه بـا قدرتمنـدان     نفت سالحی در دس   -5/1

  عالم
اگر امت اسالمی از نفت خود، از نیروي انسانی خود، از بازارهـاي            «

 و معنـوي خـود خـوب     مـادي خود، از علم خـود، از ذخـایر گونـاگون           
جـور بـه او     تواننـد ایـن     گران نمـی    استفاده کند، قدرتمندان عالم و سلطه     

                                                        
  .13/2/1373، به تاریخ »هفتۀ معلم«و » روز کارگر« بیانات در دیدار با کارگران و معلمان، در - 1
  .1/1/1377، به تاریخ )السالم علیه(الحجج، امام رضا   بیانات در صحن مطهر حضرت ثامن- 2
  . همان- 3
  .4/10/1377هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 4
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  )1(».زور بگویند
   حیاتبخش تحرك دنیايِ امروز نفت، خونِ-6/1

حـاال فـردا چـه      . نفت، خون حیاتبخش تحرك دنیاي امـروز اسـت        «
 گرمـا،  ۀ تولید، مایـ  ۀدانیم؛ اما امروز و توي این دنیا، نفت مای          بشود، نمی 

.  حیات بـراي خیلـی از کـشورهاست   ۀ نور و روشنایی و در واقع مای   ۀمای
. ت، تجارتهـا نیـست    هـا نیـست، تولیـدات نیـس         اگر نفت نباشد، کارخانه   

  )2(».نفت یعنی خون؛ یعنی زندگی
   وضعیت نفت در دنیا-2
  تأثیر مبادلۀ نفت با کاالهاي بی -1/2

خیز و غیر    نفت - خودمان منطقۀاگر شما وارد بازار کشورهاي فقیر       «
 بشوند، خواهیـد دیـد پروپاگانـد و تبلیغـات اجنـاس مـصرف         -خیز  نفت

آیـا  . ندگی اینها را پر کـرده اسـت      زاید و غیر الزم غربی، تمام فضاي ز       
 نفـت، ثـروت   کنندةکشورهاي تولید  ! بشر به این چیزها احتیاج داشت؟     

ــه   ــق ب ــادي   همــۀخــداداي متعل ــد صــرف عمــران و آب  مــردم را کــه بای
گیرنــد کــه جــز  دهنــد و در مقابــل وســایلی مــی کــشورشان بــشود، مــی

ادرات  اینهـا صـ  همـۀ . انحطاط و فساد در زندگی، تأثیر دیگـري ندارنـد     
  )3(».فرهنگ غربی و امریکا و اروپا به کشورهاي جهان سوم است

                                                        
  .24/8/1383با مسؤوالن نظام و سفراي کشورهاي اسالمی، به تاریخ  بیانات در دیدار - 1
  .8/8/1387آموزان و دانشجویان در آستانۀ سالروز سیزده آبان، به تاریخ   دیدار جمعی از دانش- 2
 سخنرانی در مراسم بیعت جمع کثیري از اقشار مختلف مردم شهرهاي قم، رفسنجان و کهنوج، - 3

  .19/4/1368به تاریخ 
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   پیاده کردنِ نیروي نظامی با هدف تسلط بر منابع نفت-2/2
ــار   « ــابع دیگــر عــالم، در اختی ــسیاري از من ــابع نفــت و ب مهمتــرین من

ــسلمانان اســت  ــاي زر و زور   . م ــاي اســتکباري و امپراتوریه ــروز دنی ام
م در دل مسلمانان و جوامع اسالمی حیـات دوبـاره      دانند که اگر اسال     می

 منـافع متکـی بـه سـلطه و زورگـویی و دو قطبـی              -پیدا بکند، منافع آنها   
  . به خطر خواهد افتاد-بودن عالم

. ، متعلق به ملتهاي ایـن منطقـه اسـت       اول درجۀامنیت این منطقه، در     
اینهـا  شما مشتري نفت ایـن ملتهـا هـستید؛ بیـرون در بایـستید و در کـار                
اینهـا  . دخالت نکنید؛ بگذارید خودشان امنیت این منطقه را تأمین بکنند       

نفــت خودشــان را صــادر خواهنــد کــرد و بــه هــر کــس کــه مــصلحت  
آیا این حرف منطقی است کـه دولتـی فقـط           . دانستند، خواهند فروخت  

 بیاید و بگویـد  جا اینبه اتکا زورمند بودن و قلدري، از آن طرف دنیا به    
 را تـأمین کـنم؛   جا اینن مشتري این منطقه هستم، باید امنیت     که چون م  

 ضد امنیت و ضد مصالح ملتهـاي ایـن      - به قول او   -ولو این تأمین امنیت   
کنـد؟ غیـر از       کدام منطق عقالنی بشري، ایـن را قبـول مـی          ! منطقه باشد 

 یشما امریکاییهاي زورگو و دیگر قلدرها و زورگوهاي عالم، چه کـس          
  !ایستد؟ گوید و پاي آن می چنین حرفی را می

 جـا  اینگویند چون ما به نفت این منطقه احتیاج داریم، بایستی به      می
! بیاییم، نیروي نظامی بیـاوریم و سیـستم دفـاعی و امنیتـی درسـت کنـیم             

 سیـستم دفـاعی و امنیتـی درسـت کردیـد، بـرخالف         جا  ایناگر شما در    
 دیگـران،  ۀد در خانـ خواهی  شما می . امنیت ملتهاي این منطقه خواهد بود     

ولو به قیمت نـاراحتی صـاحبان خانـه، بـراي خودتـان جـاي پـا درسـت          
چنـان هـم قـرص و بـا      این، با کـدام منطـق قابـل قبـول اسـت؟ آن        ! کنید
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ــن حرفهــا را مــی  ــرت   وقاحــت ای ــسان از وقاحــت آنهــا حی ــد کــه ان زنن
  )1(»!کند می

ر خواهـد   نفت ابزار فشار مستکبران بر ملتهاي دنیا در آینـده دو         -3/2
  بود
 کـه ممکـن هـم      -اگر یک روز نفت منطقـۀ خاورمیانـه تمـام شـود           «

کـه مـا ایـن     ایـن .  دولتها باید به فکر باشند -هست چنان روزي پیش آید    
کنیم و اصـرار داریـم کـه هـر چـه       قدر روي اقتصاد بدون نفت تکیه می    

ممکن است، درآمد کشور را از نفـت بـه درآمـدهاي دیگـر ببـریم، بـه              
 - از جملـه خـود امریکـا   -امـروز بعـضی از کـشورها    . استهمین خاطر   

کنند، چـون بـه ایـن       کنند؛ نفت وارد می     نفت خودشان را استخراج نمی    
نفـت صـادر کننـدگان      ! خرند، یعنی در واقع مفت      قیمتی که نفت را می    

این منطقه، با استخراج هر چه بیشتر و فروختن هر چه بیشتر به این ثمـن                
شود؛ ولی چاههاي آنهـا هنـوز         ال تمام می  بخس، بعد از گذشت چند س     

البته چاههاي نفت امریکا، به برکت وفور چاههـاي      . نفت خواهد داشت  
  . ولی به هر حال نفت هست- چاههاي متوسطی است-نفت ما نیست

آن روزي که آنها نفـت داشـته باشـند و کـشوري مثـل مـا العیاذبـاهللا         
ه امیـدوارم چنـین      کـ  -نفت نداشته باشد و بخواهـد از آنهـا نفـت بخـرد            

 آنها بابت هر شیشۀ نفتـی کـه بـه مـا بدهنـد، ده برابـر          -روزي پیش نیاید  
آنهـا بـه مـا نفـت     ! قیمت یـک بـشکۀ نفـت از مـا پـول خواهنـد گرفـت           

میرنـد، ولـی    دهند؟ کسانی که جلو چشمشان، ملتها از گرسنگی مـی        می

                                                        
 سخنرانی در دیدار با فرزندان ممتاز شاهد، جانبازان شهرهاي مشهد و تهران و استان کردستان،   - 1

آموزان مدارس تهران و مدرسان مراکز تربیت معلـم، و گروهـی از ورزشـکاران و       جمعی از دانش  
  .21/6/1369مسؤوالن سازمان تربیت بدنی کشور، به تاریخ 
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دهنـد، بـراي    ریزنـد و بـه ملتهـاي گرسـنه نمـی         گندمشان را در دریا مـی     
  )1(»!که قیمت گندم پایین نیاید، به کسی نفت خواهند داد؟ این

  گانکنند خیانت بعضی از تولید -3/2
 نفـت و   کننـدة امروز به خاطر خیانـت بعـضی از کـشورهاي تولیـد             «

 نفــت، کــه ایــنالمللــی، بــه جــاي  شــان بــا دزدان غــارتگر بــین همدسـتی 
بـا  راي کـسب سـود     بـ  آن   کننـدة اي در دسـت کـشورهاي تولیـد           وسیله

اي در دسـت    سیاسی و اقتصادي باشد، به عکس به عنوان وسـیله    استفادة
  )2(»!مصرف کنندگان قرار دارد

  مستکبران کمک اوپک به برآورده شدن اهداف -4/2
»یعنی نفـت   - ارزشمندي که امروز دنیا جانش به آن بند است         ةماد - 

ري  خود ما، مقـدا منطقۀ عمدتاً در همین     -به ملتهاي خاصی متعلق است    
گذاري و مـصرفش،   ه، قیمت اما سرنوشت این ماد-هم در جاهاي دیگر  

! دست دیگران است و صـاحبان اصـلی در آن کمتـرین نقـش را دارنـد          
کنـد کـه قیمـت را انـدکی        یک روز سیاستهاي آنها به نحوي اقتضا مـی        

باال ببرند، تا فالن دولت پولدار شود و برود جنسهاي آنها را بخـرد؛ لـذا          
کند که چنـد   یک وقت سیاستها اقتضا می. برند ت را باال می مقداري قیم 

کشور را دچار تنگناي اقتصادي کنند، پس قیمت نفت باید پایین بیاید؛            
هـم بـه آنهـا کمـک        » اوپـک «آیـد؛ از داخـل        لذا قیمت نفت پایین مـی     

  )3(»!شود می

                                                        
  .28/10/1375هران، به تاریخ هاي نماز جمعۀ ت  بیانات در خطبه- 1
  .13/2/1373، به تاریخ »هفتۀ معلم«و » روز کارگر«  بیانات در دیدار با کارگران و معلمان، در - 2
  .4/10/1377هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   خطبه- 3
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 تالش امریکا براي نفوذ در منطقه خلیج فارس بـا هـدف تـأمین           -5/2
  نفت و گاز

امــروز قــدرت اســتکباري امریکــا بــا حــرص روزافزونــی درصــدد  «
ــدرت و نفــوذ خــود اســت و همــان  توســعۀ ــیم    ق ــۀطــور کــه گفت  منطق
 منـاطق  ة خاورمیانـه و تقریبـاً عمـد     منطقـۀ  - به طور خـاص    -فارس  خلیج

 مناطق اسالمی جزو منـاطقی اسـت کـه اگـر            همۀاسالمی و به یک معنا      
را تحـت نفـوذ خـود درآورد، از         قدرت استکباري امریکا توانست آنها      

 کــه در واقــع رگ حیــات دنیــاي صــنعتی کنــونی -لحـاظ نفــت و گــاز 
ــایی، دیگــر درد ســري   -اســت ــت سیاســی و جغرافی  و از لحــاظ موقعی

  )1(».نخواهد داشت
   صنعت نفت در ایران-3
  بار نفت در دوران ستمشاهی انگیز و نکبت  سرگذشت غم-1/3

کـشف نفـت    . کشف شد » نفت«م  در این مملکت، منبع ثروتی به نا      «
تا این گـنج در ایـن مملکـت    .  این بود که ملتی گنجی پیدا کند      ۀبه منزل 

کـه گنـاه   -کشف و پیدا شد، یک عده از خارجیهـا و عمـدتاً انگلیـسیها         
 بـه ایـران آمدنـد، بـر سـر ایـن گـنج             -این کار به گـردن انگلیـسیهاست      

و خوردنــد؛  ایــن گــنج را اســتخراج کردنــد مــادينشــستند، ســالهاي مت
! که به روي مبارکشان بیاورند که این غصبِ مالِ ملت ایران است            آن  بی

العـاده تلـخ      نفت، یکی از مـسائل فـوق       مسألۀواقعاً  ! آیا این غصه ندارد؟   
  .ملت ایران است که هنوز درست باز نشده است

انگلیسیها در زمان قاجاریه به ایران آمدند و با رجال خـائن آن روز،            

                                                        
  .1/9/1381هاي نماز جمعۀ تهران، به تاریخ   بیانات در خطبه- 1
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ظـاهراً قـرارداد    ! (نفت مملکت قراردادي شصت ساله بـستند      براي بردن   
قـرارداد شـصت سـاله بـسته     .) ، یک قرارداد شصت ساله بود   اولدارسی  

شد تا انگلیس بیاید و نفتی را که آن روز مثـل آب خـوردن بـه آن نیـاز       
واقعاً بـراي انگلـیس، نفـت ارزشـمندترین کـاال محـسوب            . داشت، ببرد 

ــی ــ   م ــاي اس ــه کاره ــود و ســرزمینها را  شــد؛ چــون ب ــشغول ب تعماري م
هـا بـه    پول هم با فعالیت کارخانه. گرفت؛ لذا و به پول احتیاج داشت     می

انگلیس بـه ایـران آمـد    . گشت ها نیز با نفت می    آمد و کارخانه    دست می 
و نفت گرانقیمت و ارزشمند ایـن مملکـت را بـه قیمتـی ارزانتـر از آب       

هـا آب    بـه جـاي نفـت در بـشکه        خواستند  اگر می ! برد  داشت و می    برمی
  !شد بریزند، شاید برایشان گرانتر تمام می

مدت زمانی از انعقاد قرارداد شصت ساله نگذشته بود کـه رضـاخان        
اواخر حکومت ضعیف قاجاریه بـود و انگلیـسیها         . را بر سر کار آوردند    

خواستند تا به قلع و قمع گردنکشانی کـه در گوشـه و کنـار     کسی را می  
 کـسی منافعـشان را   کـه   ایـن آنها براي   . بلند کرده بودند بپردازد   ایران سر 

 خودشـان باشـد     ةتهدید نکند، به قلدر گردن کلفتی که ضـمناً سرسـپرد          
  .احتیاج داشتند

 کـه  جـا  آنباري؛ رضاخان را پیدا کردند؛ به تربیت او پرداختند و به      
م وزیـر بـود و بعـد هـ     ، سردار سپه و نخـست     اول .باید برسد، رساندندش  
ــه قــدرت رســیدن  ! کــشور ایــران شــد پادشــاه و رئــیس چنــد ســالی از ب

رضاخان توسط انگلیسیها نگذشته بود کـه او بـه فکـر افتـاد اگـر بـشود،         
البته سرسپردگی او به جـاي خـود     . پول بیشتري بابت نفت از آنها بگیرد      

افتـد کـه    محفوظ بود؛ اما باالخره هر نـوکري، گـاهی بـه ایـن فکـر مـی        
 او بـه    ۀمـزاج قلدرمآبانـ   ! پول از ارباب خود اخـاذي کنـد       مقدار بیشتري   



  
 

 

558

اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

کمکش آمد تا با قرارداد دارسی که هنوز سی سال دیگر مانـده بـود تـا           
یعنی وارد هیأت دولت شـد و قـرارداد   . به سر آید، برخورد قلدرانه کند    

از مـدت  «: وقتـی بـه او گفتنـد   ! دارسی را در بخاري انداخت و سـوزاند       
ایـن چـه قـراردادي    «: گفـت » ر باقی مانـده اسـت    قرارداد، سی سال دیگ   

وقـت، طـرفش    آن» .باید بابـت نفـت، پـول بیـشتري بـه مـا بدهنـد           ! است
 رضـاخان بـا قـرارداد    کـه  ایـن بـه مجـرّد   ! کیست؟ یک کمپانی انگلیسی  

دارسی چنین برخوردي کرد، حکومت انگلیس وارد میدان شد و هـاي           
گلیسیها دماغ رضاخان را بـه  نهایتاً ان. و هوي و سر و صدا به راه انداخت      

خاك مالیدند و کاري کردند که همین قرارداد را کـه فقـط سـی سـال                
! دیگر از اعتبارش مانده بود، به مدت شـصت سـال دیگـر تمدیـد کـرد                 

  .یعنی با انگلیسیها قرارداد دیگري بست
این، کاري بود کـه انگلیـسیها از زمـان قاجاریـه تـا پایـان حکومـت              

ن مـصدق رسـید و   ابعد هم زمـ   . با نفت ایران کردند   رضاخان در ارتباط    
امـا  . انگلیـسیها دوبـاره آمدنـد     . آغاز شد » ملی شدن صنعت نفت    «ۀزمزم

در . این دفعه دیگر تنها نبودند؛ بلکه امریکاییها را نیـز بـه همـراه داشـتند        
  . وارد این میدان شدند1332واقع، امریکاییها از سال 

، بغض و نفرت از دولت انگلـیس  کنم؛ اگر ملت ایران من عرض می  
را از دل خود پاك نکرده باشد و پـاك نکنـد، حـق دارد و بـه نظـر هـر         

کاري کـه انگلیـسیها بـا مـردم ایـران      . عاقلی هم، حق با ملت ایران است 
وقـت از یادهـا نخواهـد     کردند و بالیی که بر سر این ملت آوردند، هیچ    

اند و علیه ملت و دولـت   تهاي از دنیا نشس     اینان که امروز در گوشه    . رفت
 ایـن  هزنند، یادشان رفته اسـت کـ   محتوا می   ایران حرفهاي مغرضانه و بی    

  !دولت ظالم با ملت ایران چه کرد
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نفت

البته خداي متعال سرشان را به سنگ کوبید و آن قـدرت کـذا را از              
امروز انگلیسیها، در دنیا نـه آبرویـی دارنـد و نـه از قـدرت                . آنها گرفت 

به مجـرد ایـن کـه امریکاییهـا احـساس کردنـد در       . دارندچندانی برخور 
ایران میدانی باز وجود دارد و انگلیسیها بـه تنهـایی قـادر بـه جـوالن در                   

  .این میدان نیستند، آنها هم حضور پیدا کردند
 تا زمان پیروزي انقالب اسالمی، انگلیس و امریکـا بـر    1332از سال   

 که توانستند، جا  آنتند و تا    سر چاههاي نفت، و در واقع گنج ایران نشس        
  )1(».برداشتند و بردند

   ماجراي ملی شدن صنعت نفت-2/3
 مـردم تهـران و رئـیس    نماینـدة اهللا کاشـانی بـه عنـوان         مرحوم آیـت  «

نماینـدگان  . مجلس آن روز، پشتیبان طرح ملی شدن صـنعت نفـت شـد         
مـن  . کردنـد   اهللا کاشـانی بـه سرتاسـر کـشور مـسافرت مـی              مرحوم آیت 

اهللا کاشانی بـه مـشهد     مرحوم آیت نمایندة. ن وقت نوجوان بودم   خودم آ 
او چنان دلهاي مردم را مثل مغناطیس بـه خـود جـذب    . آمد و منبر رفت   

. توانست جاي این حرکت را بگیـرد    کرد که هیچ عامل دیگري نمی       می
 یعنی پنجاه و یک سال قبـل کـه    - شمسی 1329و به این ترتیب در سال       

 مـردم طرفـدار ملـی    -نعت نفت ایـران اسـت  شروع نهضت ملی شدن ص 
 محمدرضـا موافـق    کـه   ایـن رغـم     شدن صنعت نفت ایران شـدند و علـی        

ــه پــشتیبانی حمایــت مردمــی، مــصدق   نخــست وزیــري مــصدق نبــود، ب
اهللا کاشانی این حمایت عظیم مردمـی   اگر مرحوم آیت. وزیر شد  نخست

عـد در  ب. شـد  وزیـر نمـی   آورد، او نخـست  را براي مصدق به وجـود نمـی    

                                                        
  .14/11/1372، به تاریخ 1415جمعۀ سوم رمضان هاي نماز   بیانات در خطبه- 1
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

ــ 1331ســال  ــصدق شــروع شــد و او از   ۀ کــه ضــد حمل ــه م ــار علی  درب
وزیري برکنار گردید، فقط یک عامل توانست مجدداً قدرت را            نخست

ــت  ــد و او مرحــوم آی ــه مــصدق برگردان ــود ب اینهــا جــزو . اهللا کاشــانی ب
واضحات تاریخ اسـت؛ جـزو حـوادثی اسـت کـه کـسانی کـه آن روز                  

داننـد چـه    آن خبر دارنـد و بـه روشـنی مـی    اند و از قضایاي       بودند، دیده 
گذارنـد   کنند و نمی   اینها را کتمان می    اي عمداً   گذشته است؛ لیکن عده   

. این حرفها به گوش نسل حاضر برسد؛ که البته مقاصدشان معلوم اسـت      
وزیـري انتخـاب    السلطنه را بـه جـاي مـصدق بـه نخـست             وقتی شاه، قوام  

الـسلطنه اعالمیـه داد؛ مـردم      قوام اهللا کاشانی در مقابل     کرد، مرحوم آیت  
کفـن پوشـیدند و در تهـران و شـهرهاي دیگـر بـه خیابانهـا آمدنـد؛ لــذا         

اصـالً  . وزیـر بمانـد     السلطنه سه روز بیشتر نتوانست به عنوان نخـست          قوام
اهللا کاشــانی راه  شــد در مقابــل امــواج عظــیم مــردم کــه آیــت  مگــر مــی

ه کنار رفت و دوباره مـصدق     السلطن   بود، مقاومت کرد؟ لذا قوام     هانداخت
انگلیسیها نفت ایران را ملک شخصی خـود بـه حـساب           . بر سر کار آمد   

کردنـد و مـال ملـت ایـران       غاصبانه میاستفادةآورده بودند و دهها سال     
 چهـار  کـه  ایـن بردند و دربار سـلطنت هـم بـراي     را تقریباً مفت مفت می 

لیـسیها همکـاري    روز بیشتر به حکومت ننگین خـود ادامـه دهـد، بـا انگ             
  )1(».اما این بساط را نهضت ملی شدن صنعت نفت به هم زد. کرد می

  
اهللا کاشانی توانست ملت ایـران را    که مرحوم آیت 1331از سی تیر    «
 که عوامل امریکا در تهـران      1332 مرداد   28طور به صحنه بیاورد، تا        آن
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نفت

دم هـیچ  توانستند مصدق را سرنگون و تمام بساط او را جمع کنند و مـر             
. حرکتی از خود نشان ندادند، یک سال و یک مـاه بیـشتر طـول نکـشید         

در این یک سال و یک ماه، با وساطت ایادي ضد اسـتقالل ایـن کـشور      
 خود را با آقـاي  ۀ دشمنان این ملت، دکتر مصدق مرتب فاصل    ۀو با توطئ  

اهللا کاشـانی چنـد روز قبـل از       مرحوم آیـت   که  اینکاشانی زیاد کرد، تا     
 و گفـت  -ها موجـود اسـت     این نامه  همۀ - مرداد نامه نوشت   28اي  ماجر

 بـه  کلّیترسم با این وضعی که دارید، علیه شما کودتا کنند و مش من می 
من مستظهر بـه پـشتیبانی مـردم ایـران     : دکتر مصدق گفت . وجود آورند 

 کسی  -ملت ایران را سرانگشت روحانیت    . جا بود   اشتباه او همین  ! هستم
ها را پر کنـد و بـه میـدان     کرد که صحنه  وادار می  - کاشانی اهللا  مثل آیت 

  .ید و جان خود را به خطر بیندازدبیا
 و در واقـع دولـت   -نشین بود   مرداد که کاشانی منزوي و خانه      28در  

ــود   عــدم حــضور او در -مــصدق او را منــزوي و از خــود جــدا کــرده ب
لـذا  صحنه موجب شد که مـردم نیـز در صـحنه حـضور نداشـته باشـند؛                 

کودتاچیهاي مأمور مستقیم امریکا توانستند بیایند و به راحتی بخـشی از            
یک مشت اوبـاش و الـواط    . ارتش را به تصرف درآورند و کودتا کنند       

پــس از آن، . تهـران را هــم راه انداختنــد و مـصدق را ســرنگون کردنــد  
دیکتاتوري محمدرضاشاهی به وجود آمد کـه بیـست و پـنج سـال ایـن                

هاي دیکتـاتوري او لگـدمال شـد و ملـی شـدن صـنعت        ملت زیر چکمه 
ــه        ــت را ب ــان نف ــد؛ چــون هم ــوچ گردی ــیچ و پ ــع ه ــم در واق ــت ه نف

هرچـه دشـمن   . کنسرسیومی دادند که امریکاییها طراحـی آن را کردنـد   
اینها عبرت  . خواست، همان شد؛ به خاطر جدا شدن از روحانیت و دین          
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  )1(».است
  
 ایـران پـیش   ۀش در مـشروط اي که صد سال پی      نهضت عدالتخواهی «

آن روز جریـان سیاسـی مـسلط    . آمد، یک حرکت مردمی و دینـی بـود     
 مبتنــی بــر اصــول ۀ ایــن حرکــت عدالتخواهانــ- یعنــی انگلیــسیها-عــالم

 سیاسی و فرهنگـی خـود ریختنـد؛ آن را اسـتحاله          ۀمضاسالمی را در ها   
کردند و از بین بردند و به یـک حرکـت مـشروطه از نـوع انگلیـسی آن           

 کـه یـک     - آن هم ایـن شـد کـه جنـبش مـشروطه            ۀدیل نمودند، نتیج  تب
 آخر کـار بـه دیکتـاتوري رضـاخانی منتهـی      -جنبش ضد استبدادي بود  

آمیزتـر   آمیزتـر و قـساوت   شد که از استبدادهاي قاجار، بـدتر و شـقاوت         
 کـسانی کـه آن      وسـیلۀ طور نهضت ملی شدن صنعت نفت به          همین. بود

نتیجـه ایـن   . ل دمکراسی امریکایی ملحق شـد   کردند، به لیبرا    را اداره می  
شد که همـان امریکاییهـا بـه نهـضت ملـی شـدن صـنعت نفـت خیانـت                    

بـا انگلیـسیها کـه طـرف مقابـل نهـضت عـدالتخواهی در ایـران                 . کردند
ــ   ــد و دنبال ــین بردن ــد، همدســت شــدند و نهــضت ملــی را از ب  آن، ۀبودن

 سـال،   محمدرضـا در طـول سـی و چنـد    دورةدیکتاتوري خشن و سـیاه   
 سنگین خود را بر این کشور انداخت و این ملت را زیر فشار قـرار          ۀسای
 ملتهاي افریقا و آسیا در طول دههـا سـال بـه    ۀنهضتهاي عدالتخواهان . داد

 کمونیـستها و سیاسـت مـسلط شـوروي سـابق مـصادره شـد و بـه         وسـیلۀ 
کردنـد،   دیکتاتوریهاي گوناگونی که در جهت مصالح شوروي کار می    

 ملتهـاي   ۀطلبانـ   این رسم جاري دنیا بـا نهـضتهاي عـدالت         . ردیدمنتهی گ 
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نفت

  )1(».جهان بوده است
  وابسته نمودن ایران به نفت توسط دشمنان و رژیم فاسد پهلوي -3/3

 که البته ممکن است به این زودیها قابـل تحقّـق   -آرزوي واقعی من «
بـر   این است که ما در چاههاي نفت را ببندیم و اقتـصاد خـود را      -نباشد

یعنـی فـرض کنـیم ایـن     . اساس کاالها و محصوالت غیر نفتی بنیاد نهیم      
البتـه ایـن کـار ممکـن اسـت در ایـن        . کشور، کاالیی به نام نفت نـدارد      

زیرا دشـمنان ایـران در دوران رژیـم     . سالها و به این زودیها علمی نباشد      
انـد و چنـان    وابسته و فاسد پهلوي، بیش از حد تصور خرابکـاري کـرده       

انـد کـه نـشود بـه ایـن آسـانی        و کشور ما را به نفت وابـسته نمـوده        ملت  
امـا روزي بایـد ایـن کـار بـشود و آن روز، روزي             . چنین کاري را کرد   

هاي خود را مفت و مجـانی بـه          سرمایه که  ایناست که ملت ایران بدون      
دست کسانی بدهد که با کمال خباثت از ثروت ملی کـشورها اسـتفاده              

  )2(».بر امکانات ذاتی، روي پاي خودش بایستدکنند، با تکیه  می
  
دانند رژیـم گذشـته بـا ایـن کـشور چـه کـرده                 آن جوانانی که نمی   «

! آمیـزي کـه کردنـد، ایـن اسـت          است، بدانند یکی از دهها کار خیانـت       
شـود آن   اقتصاد این کشور را متّکی به نفت کردند که به آسانی هم نمی 

  )3(»!را تغییر داد و دگرگون کرد

                                                        
  .14/3/1381، به تاریخ )ره( بیانات در اجتماع بزرگ زایران حرم امام خمینی - 1
  .13/2/1373، به تاریخ »هفتۀ معلم«و » روز کارگر« بیانات در دیدار با کارگران و معلمان، در - 2
  .1/1/1377، به تاریخ )السالم علیه(الحجج، امام رضا   بیانات در صحن مطهر حضرت ثامن-3
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

  چه باید کرد؟ -4
  وابسته به نفت نبود ملت و دولت -1/4

ما باید کاري کنیم که ملت و دولـت ایـران، وابـسته بـه نفـت خـود         «
المللـی،   چون متأسـفانه، امـروز در دنیـا نفـت بـه سیاسـتهاي بـین              . نباشند

. کمپانیها و غارتگران بزرگ و جهـانخواران و مـستکبران وابـسته اسـت         
قیمـتش را پـایین     . هر گاه بخواهند  . ستدر حقیقت، نفت در مشت آنها     

کننـد، یکـی را از دور خـارج یـا      آورند، تولید را کم یا زیاد دور می     می
نفـت مـال ماسـت؛ امـا سیاسـتش در دسـت دیگـران        ! کنند وارد دور می  

  )1(». دردسر استۀاي مای چنین سرمایه! است
  
ام  من از سه چهار سال پیش به این طـرف، بخـصوص تأکیـد کـرده     «

توانند، باید وابستگی اقتصادي کشور را به نفت، کـم       جایی که می    آنتا  
البته ارزشمند است و باید از این       . نفت، کاالیی است که ما داریم     . کنند

  هم استفاده شود؛ منتها امروز سرنوشت ایـن کـاال بـه دسـت صـاحبانش              
طبیعـی اسـت اقتـصادي      !  نیست، به دست بیگانگان است     -که ما باشیم  -

گذاري آن در دسـت دیگـران اسـت،     ۀ کاالیی است که قیمت که بر پای  
اي هجـده دالر و   شـود بـشکه   همین مشکالت را هم دارد؛ یک روز مـی  

بیست دالر، یک روز هم ناگهان به هفت و نیم دالر و هشت دالر تنـزل      
  )2(»!کند می

                                                        
در صـحن  ) الـسالم  علیـه (لرضـا  ا موسـی  بن  بیانات در دیدار با مردم مشهد و زائران حضرت علی - 1
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نفت

  یت خودباوري و تکیه بر امکانات ذا-2/4
 این زودیها قابـل تحقـق    که البته ممکن است به-آرزوي واقعی من «
 این است که ما در چاههاي نفت را ببنیدم و اقتـصاد خـود را بـر               -نباشد

یعنـی فـرض کنـیم ایـن     . اساس کاالها و محصوالت غیر نفتی بنیاد نهیم      
البتـه ایـن کـار ممکـن اسـت در ایـن        . کشور، کاالیی به نام نفت نـدارد      

ران در دوران رژیـم  زیرا دشـمنان ایـ   . سالها و به این زودیها علمی نباشد      
انـد و چنـان    وابسته و فاسد پهلوي، بیش از حد تصور خرابکـاري کـرده       

انـد کـه نـشود بـه ایـن آسـانی        ملت و کشور ما را به نفت وابـسته نمـوده         
امـا روزي بایـد ایـن کـار بـشود و آن روز، روزي             . چنین کاري را کرد   

انی بـه  هاي خود را مفت و مجـ        سرمایه که  ایناست که ملت ایران بدون      
دست کسانی بدهد که با کمال خباثت از ثروت ملی کـشورها اسـتفاده              

  )1(».کنند، با تکیه بر امکانات ذاتی، روي پاي خودش بایستد می
   براي عدم وابستگی به نفت تالش همگانی-3/4

 کننـدة  اعم از کارگر ایرانی، جوان ایرانـی، تولیـد     -اگر ملت ایران  «
 تالش و غیرت خود وارد عمل شود و ایـن  همۀ با  -ایرانی و معلم ایرانی   

اي بسازد که به خـاطر صـادرات و واردات و نیازهـاي        کشور را به گونه   
مصرفی، محتاج فروش نفت خود، آن هـم بـا ایـن قیمـت پـایین نباشـد،        

  )2(»! این کشور خواهد بودةببینید چه خدمت بزرگی به امروز و آیند
  اي غیر نفتی کااله افزایش تولید و صادرات لزوم-4/4

اقتـصاد ایــن کــشور را متّکـی بــه نفــت کردنــد کـه بــه آســانی هــم    «
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اقتصاد و عرصۀ اقتـصادي از نگـاه رهبـرمعظّم انقـالب            

این ملت اگر بتوانـد، بایـد بـا    ! شود آن را تغییر داد و دگرگون کرد         نمی
 صادرات میوه، صادرات معادن گوناگونی کـه در         -صادرات گوناگون 

 ایـن کـشور   -این کشور هست، تولیدات صنعتی، کشاورزي و خدمات       
  )1(».را اداره کند

  
 بـه   ۀبودجۀ کشور ما متأسفانه از دهها سال پیش به این طرف، وابست           «

کننـد؛ ایـن     این روش را همـۀ اقتـصاددانهاي دلـسوز رد مـی           . نفت است 
نفت را استخراج کنند، بفروشـند،      . روش در کشور ما عادت شده است      

مـن سـالها پـیش    . از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوة غلطی است     
گفتم که یکی از آرزوهـاي مـن ایـن اسـت کـه یـک روزي مـا                 این را   

بتوانیم کشور را جوري اداره کنیم که حتی اگـر الزم بـود، یـک قطـره         
این چیزي است که تـا امـروز    . نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود       

. البته کار آسانی هم نیست، کار بسیار مـشکلّی اسـت          . پیش نیامده است  
شود که ما به ایـن هـدف نزدیـک     وجب می افزایش صادرات غیرنفتی م   

  )2(».گیرد  میانجامشویم؛ و این کار دارد 
   استفاده از منابع فراوان و عظیم کشور-5/4

مـا  . طور مصرف کنـیم     این کاال را این    که  اینما احتیاجی نداریم به     «
توانیم در داخل  کشور، از منابع فـراوان و عظیمـی کـه وجـود دارد،       می

  )3(».استفاده کنیم
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نفت

  المللی  ساخت زیربنا و ابزار قدرت در صحنۀ سیاست بین-6/4
اوالً از آن بـراي  . مانـد  نفت، ذخیرة همیشگی این ملت اسـت و مـی     «

هـاي اساسـی کـشور اسـتفاده      ساخت زیربناهاي ماندگار و دیگر سرمایه     
توانـد در صـحنۀ    ثانیاً بـه وسـیلۀ قـدرت نفـت، ملـت ایـران مـی        . شود  می

یـک وقـت اعـالن کنـد کـه مـن          .  ابراز قدرت کنـد    المللی،  سیاست بین 
همـۀ دنیـا را تحـت تـأثیر قـرار           ! خـواهم نفـتم را شـش مـاه نفروشـم            می
خـواهم   یا بگویـد مـی  . دهد  دهد؛ همۀ سیاستها را تحت تأثیر قرار می         می
 انجـام ایـن در طـول زمـان        ! قدر کـم کـنم، یـا ایـن قـدر زیـاد کـنم                این
  )1(».گیرد می
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