
 رهبر انقالب ٔ  اندیشهاقتصاد در 
 محمدصادق شهبازی

هبر ر ٔ  اندیشهبا موضوع سازی اقتصاد مقاومتی( )گفتمانگام  ٔ  سسهمؤاین متن حاصل ارائه در کارگاه اقتصاد مقاومتی اشاره: 

، با تغییرات و ( تدریس شده استتانایوژی ایران )گران تکنولکانون تحلیلسالن در  ۱۳۹۴مهر  ۹شنبه پنجانقالب است که در 

 شود.های سخنان رهبر انقالب منتشر میویرایش محتوایی و افزودن بعضی فیش

 های اقتصادی رهبر انقالب از طریق شعارهای اصلی انقالببازخوانی دیدگاه

 ٔ  شهاندیکلیدی اقتصادی در مثل بررسی چند عنصر وجود دارد،  مختلفی هایراهاقتصادی رهبر انقالب  ٔ  اندیشهبرای برداشت 

 ردهکهای فنی اقتصاد صحبت بودند که تنها در یک حوزه مثالً در مورد مکتب اقتصادی اسالم یا عرصه کسی ایشاناگر  ایشان.

پردازی در مورد مبانی اقتصاد را داریم )چه در تر بود، اما در مورد رهبری ما هم نظریهمراتب آسانیا عمل کرده بودند، این کار به

های ئولیتسازی و تقسیم مساقتصاد(، هم سیستم ٔ  فلسفهقالب فتوای فقهی و چه تبیین خطوط کلی اقتصادی مانند یک متفکر 

موضع البته . نکاتی دارند ابعاد فنی اقتصاددر مورد و داشته اجرا  ٔ  حوزههم مدیریت و پیگیری در  کالن در نظام را داریم و

تر بوده سپس به سمت مواردی نظیر مبارزه با های جزء اقتصادی نبوده این فرآیند ابتدا در موارد کلیرهبری دخالت در سیاست

حد  تر درن جنگ اقتصادی دشمن حتی به ورودهای عینی و جزئیاما با جدی شد تمرکزیافتهفقر، فساد، تبعیض و اشرافیت 

 .1«منک شنهادیپ رد،ک دیخواه کارچه هک نهیزم آن در خواهمنمی من حاال»است:  واردشدهیا توصیه به مسئوالن  گذاریسیاست

های انقالب، از طرف دیگر توجه مبانی دینی و آرمان طرفازیکهای دنیا، استفاده از تجربه طرفازیکدر نگاه رهبری به اقتصاد، 

ی، های طبیعی، انسانرسمی و غیررسمی مسئولین، از سویی توجه به نخبگان و مردم و از سویی توجه به ظرفیت هایگزارشبه 

سازی ودشان گفتمانسازی در این حوزه توجه ویژه دارند، هم خدیگر به گفتمان یشود. از سویتاریخی و جغرافیای کشور دیده می

بعدی کخوانند. لذا نگاه ایشان به اقتصاد تسازی فرامیکنند، هم مسئولین، رسانه، دانشجویان، اساتید، نخبگان و... را به گفتمانمی

دهند و هم قرار می مدنظراجتماعی را -بینند، هم مانند نهادگراها مالحظات سیاسینیست، هم مقدمات فرهنگی و معنوی را می

 .2دهند و...ائل صرفًا اقتصادی را مدنظر قرار میمس

نیم چند اصل کهای اقتصادی ایشان، برگزینیم سعی میبررسی دیدگاهکنیم راه دیگری برای ما تالش میخاطر این گستردگی به

ی چارچوب آن بعضو در  کندهدایت می ی ایشان رااقتصاد ٔ  اندیشهایشان را پیگیری کنیم که فکری  چارچوبمبنایی حاکم بر 

اصول و شعارهای اصلی انقالب است که در  عناصر مبنایی و فنی کلیدی ایشان را بازخوانی کنیم. این اصول مبنایی همان

ای هم ندارد، مواردی را لذا برای فردی که از اقتصاد سررشته است. پیداکردهشعارهای اصلی انقالب و قانون اساسی هم تبلور 

 می فراهم آورد.صورت عموبه درکقابل

 استقاللالف( 

حاکم  فرهنگاقتصاد، سیاست و  ٔ  حوزهدر های یک کشور گیریتمام تصمیم بریک اصل مبنایی است که استقالل در نگاه ایشان 

و هم  شدهطرحبه ادبیات مختلف  و حتی قبل از انقالب جمهوریاز دوران ریاست است. در ادبیات رهبر انقالب این مسئله

انی در سطح گفتمن آنمود  و ... توانیممی ما، وابستگی ،کفاییخود ،باوریخود :داشته استدر اقتصاد مختلفی را  بازنمودهایی

در ادبیات بستگی دارد تولید ملی  ۲ای که به هر اقتصاد بدون نفت و حوزه ،اقتصاد مقاومتی همدر سطح راهبردی عملیاتی  ،است

 شود.ایشان یافت می

 پیشرفت بر اساس استقاللالگوی 

                                                           
 .دولت هیئت دیدار( ۱۳۸۶/ ۶/ ۴) 1
 انسان انقالب»چاپ  و کتاب زیر«( قیام هلل»دسترسی در وبالگ در فضای مجازی )قابل« تحلیل گفتمان رهبر انقالب اسالمی» ٔ  نگارنده در مقاله 2

 رهبر انقالب را بررسی کرده است. ٔ  های عمومی گفتمان و اندیشهصورت تفصیلی ویژگیبه« اسالمی



خواهد  ، کشور البته با دنیا تبادلدر این چارچوب باید الگوی اقتصاد و پیشرفت جمهوری اسالمی برمبنای استقالل شکل بگیرد

ا ر نابرابر جهانی باشد، بلکه باید اقتصاد توانایی درونی داشته و نیازهای خود کارتقسیمکرد، اما نباید وابسته به خارج و عضوی از 

 از را ودخ شورک بخواهد و باشد آگاه و داریب و زنده هک یملت هر: »فراهم کند و دیگران توانایی اعمال سلطه بر او نداشته باشند

 برود شیپ باقدرت ،یسازندگ و تالش و ارک دانیم در ،تواندمی هک آنجا تا دیبا دهد، نجات است، شدهتحمیل آن بر هک یالتکمش

 د؛باش کشور استقالل ٔ  کنندهتضمین بایستی پیشرفتی الگوی هر. »3«نباشد وآناین و دشمنان گفتِ و حرف ارکبده گوشش و

 ذلیل ند،ک وابسته را کشور که پیشرفت برای ٔ  شوندهطراحی الگوهای از الگویی هر. بیاید حساببه شاخص یک عنوانبه باید این

 لزاماتا از یکی استقالل، یعنی ؛است مردود بکند، اقتصادی و نظامی و سیاسی قدرت دارای و مقتدر کشورهای رودنباله و کند

 امروز. ودشنمی محسوب پیشرفت -غیره و اقتصاد و سیاست در وابسته شدن با -ظاهری پیشرفت. است ... پیشرفت مدل حتمی

 یخیل دارند؛ ظاهری هایپیشرفت مصنوعات، ازلحاظ دانش، ازلحاظ فناوری، ازلحاظ که -آسیا در خصوصبه -کشورهایی هستند

 در نه: ندارند نقشی هیچ خودشان از دولت، هاآن تبعبه و ملت. اندوابسته اند،وابسته اما اند؛کرده تصرف هم را دنیا جاهای از

. است موردتوجه المللیبین ٔ  عرصه در که مهمی هایطراحی در نه و عالم اقتصادی هایسیاست در نه جهانی، هایسیاست

 شوریک هر و است قشنگی خیلی اسم ،شدنجهانی... . ندارد ارزشی و نیست پیشرفت این. آمریکا رودنباله غالباً هم روند؛دنباله

 ماشین در ایمهره و پیچ یک به شدنتبدیل معنایبه شدنجهانی اما ؛شودمی باز رویش به جهانی بازارهای کندمی فکر

 کند،ب پیدا تحقق کلمه درست معنایبه شدنجهانی است قرار اگر. باشد مستقلی ملت هیچ موردقبول نباید غرب، داریسرمایه

 اّلا و کنند؛ حفظ را خودشان گیریتصمیم قدرت و -سیاسی استقالل و اقتصادی استقالل -خودشان استقالل کشورها باید

 مهه که -هااین امثال و جهانی تجارت سازمان و پول المللیبین صندوق و جهانی بانک طریق از پیش سال هاده که یشدنجهانی

 این راگ که است؛ استقالل ٔ  مسئله مهم، اصل یک بنابراین، ؛ندارد ارزشی آمده، وجودبه -بودند استکباری و آمریکائی ابزارهای

جدا  قصد ما م،یدار هم ارتباط نیهم بر یبنا م،یمرتبط یجهان اقتصاد با ما» .4«.است پیشرفت سرابِ نیست، پیشرفت نباشد

 خواهیمنمی هک هم ما. داشت هم تواننمی ایدن ینونک طیشرا در و میندار وجههیچبه را یجهان اقتصاد از 5شدن مُنعزِل و شدن

 نه ،است نکمم نه م،ینک قطع ایدن با را ارتباطات ،یاقتصاد ازلحاظ هک خواهیمنمی و توانیمنمی ما م؛یشکب حصار خودمان دُور

 شور،ک و ملت یعنی ،یاقتصاد استقالل» .6«مینک سازیمقاوم دیبا پس ،گیریممی قرار هانیا ریتأث تحت نیبنابرا است، مطلوب

 یاقتصاد قاللاست هک یملت هک ستین نیا شیمعنا. باشد نداشته اجیاحت یسک به و ستدیبا خود یپا یرو ،خود یاقتصاد تالش در

 ردن،ک معامله فروختن، را یزیچ دن،یخر را یزیچ. ستین ضعف لیدل دادوستد،. نه ؛کندنمی دادوستد ایدن در کسهیچ با دارد،

 ودشخ بتواند را خودش یاصل یازهاین اوالً ملت، یک هک باشد یطور دیبا اما ؛ستین ضعف لیدل هااین ردن،ک یتجار یگفتگو

 را او نتوانند بگذارند؛ نارک آسانیبه را او نتوانند. باشد ایوزنه ،یجهان مبادالت و ایدن یاقتصاد معادالت در ًا،یثان. ندک فراهم

 استقالل ،یاسیس استقالل از باالتر. »7«نندک امال او به خواهندمی هرچه و فرودهند آسانیبه را او نتوانند نند؛ک محاصره آسانیبه

 ول،پ ٔ  درزمینه هک نندک توجّه دیبا اقتصاد، مسائل اندرکاراندست و مجلس ندگانینما شور،ک مسئوالن هک است یاقتصاد

 یبرا. »8«نندک قطع هابخش ٔ  همه در را خودشان یوابستگ ،یاقتصاد هاتیفعال ٔ  درزمینه و یاقتصاد یارهاکسازو ٔ  درزمینه

 نیا شیعنام باشد، وصل گانگانیب به شورک یک اقتصاد هایرشته یوقت. است یاتیح ضرورت یک یاقتصاد استقالل شور،ک یک

 ازلحاظ دیبا ما. »9«بود خواهد یگرید دست در اریاخت پس است؛ وصل گرید جاییبه ریکپ نیا ٔ  تغذیه و اتیح رگ هک است

                                                           
 کرج. مردم اجتماع( ۱۳۷۶/ ۷/ ۲۴) 3
 .کردستان دانشجویان و ستادانا دیدار( ۱۳۸۸/ ۰۲/ ۲۷) 4
 کناره گرفتن. 5
 مقاومتی. اقتصاد هایسیاست تبیین ٔ  جلسه( ۱۳۹۲/ ۱۲/ ۲۰) 6
 فرهنگیان. و کارگران دیدار( ۱۳۷۲/ ۲/ ۱۵) 7
 ارتش کارکنان دیدار( ۱۳۷۵/ ۱/ ۲۸) 8
 تهران ٔ  جمعه نماز هایخطبه( ۱۳۶۹/ ۱/ ۱۰) 9



 ود،خ مصلحت و صیتشخ بنابر بتواند دیبا ما ملت یعنی ؛مینک خارج هاقدرت نفوذ ریز از املک طوربه را خودمان هم یاقتصاد

 .10«ندک دیتول موجود اناتِکام و منابع از استفاده با و شورک داخل در دارد، اجیاحت هک را یمتاع و االک و صنعت آن

که ما را  طور که پیشرفتیزا یعنی مبتنی بر توانایی داخلی باشد. البته باید توجه کرد هماندر این چارچوب پیشرفت باید درون

 چیزهمه شوروی مثالً چیز را خودمان تولید کنیم خودکفایی به این معنا نیست که همه گوییممیخواهیم وقتی وابسته کند نمی

صورت به بود، استقالل کامل او ٔ  ایدهشما هرچیز در دنیا ببینید هم مدل روسی دارد هم مدل غربی.  کردمیرا خودش تولید 

این ایده به این . که مبنائاً متفاوت بودند شدی مییکی از مشکالت رآکتور بوشهر همین بود مدل غربی داشت کامالً شرقنمونه 

نیست، درهای کشور امام و رهبر انقالب بستم  ٔ  ایده .بسازیمخودمان  ۱۰۰از صفر تا  ،از خارج نگیریم چیزیهیچمعناست که 

امام و همت  ٔ  وجهههمین است که  .بگذارند تأثیرما و اقدام تصمیم تشخیص، توانند بر نها که آنیعنی این وابسته نشدن است،

گرا و چنین غربستیز و متحجر همهای غربخالف نگاهغرب است، بر ٔ  سلطهبیش از همه، دعوا با  در این مقابلهرهبری 

 .11التقاطی

 اگر»شود: است، پیشرفت هم شرط استقالل است و بدون رشد اقتصاد کشور وابسته می به پیشرفتاستقالل اولی در نگاه ایشان، 

 یقتصادا هایپایه دیبا ند،ک حفظ عالم گرانسلطه مقابل در را یفرهنگ اندامعرض نیا را، یاسیس استقالل نیا بخواهد ملت نیا

 ینوآور هب ار،ک شکوفایی به ار،ک به د،یتول به است وابسته نیا و است؛ شورک در استقالل دواندنریشه ن،یا ند؛ک مکمح را خود

 یستیبا جاهمه در مزرعه، طیمح یتو تا هاکارگاه طیمح یتو تا گرفته شگاهیآزما و قاتیتحق زکمر از. ارک مختلف یهابخش در

 را خودشان یهادهان یامکنا با رانیا ملت استقالل کهتا و خوارخون دشمنان هک است وقتآن. باشد داشته وجود ینوآور نیا

 ارآمد،ک یانسان یروین به اجیاحت برود، یاقتصاد استقالل سمتبه بخواهد یشورک اگر. »12«نشست خواهند ینارک و بست خواهند

 .13«دارد گرید یزهایچ از یاریبس و المللیبین یفن و یعلم هایهمکاری تخصص، دانش، فراوان، اناتکام درآمدزا، منابع

 
 نسبت رفت و برگشتی دارند. باهماستقالل و پیشرفت 

 14الگوی بومی و دینی پیشرفت ضمن استفاده از تجربیات جهانی

ومی و ب های کالن آن باید دینی،و چارچوباین استقالل تزاحمی با استفاده از تجربیات دیگران ندارد، اما الگوی این پیشرفت 

آید در چارچوب این الگو و مقتضیات دینی و بومی آن می حساببهدر دنیا پیشرفت  ازآنچه. بسیاری غیرتحمیلی و القایی باشد

                                                           
 و فرهنگیان تهران، ٔ  جمعه نماز ستاد اعضای مرند، و سبزوار طوالش، پرهشت همدان، بهار و کبودرآهنگ شهرهای مردم با دیدار( ۱۳۶۸/ ۹/ ۱) 10

 .(ره) خمینی امام ٔ  حسینیه احداث اندرکاراندست و گلپایگان آموزاندانش
قیام »دسترسی در وبالگ ضای مجازی )قابلدر ف« شناسی در ایران معاصر و نگاه مکتب معیار انقالب اسالمیشناسی غربجریان» ٔ  نگارنده در مقاله 11

 .های مفصالً پرداخته استبه نگاه امام راحل و رهبر انقالب و تفاوت آن با سایر نگاه« جای ما در مقابله با سلطه و نفوذ کجاست»چاپ  و کتاب زیر( «هلل
 کارآفرینان. و کارگران از کثیری گروه دیدار( ۱۳۸۷/ ۲/ ۴) 12
 تهران. ٔ  جمعه نماز هایخطبه( ۱۳۶۹/ ۱/ ۱۰) 13
 «.شناسیشناسی غربجریان»رک.  14

پیشرفت استقالل



های اصلی انقالب نشان هویت دینی و ملی ما باشد که خود را در آرمان ٔ  کنندهتضمینشرط اینکه و پذیرفتن است به هضمقابل

 را ورشک گوناگون تحرکات و اقتصاد یدرها ما م؛یدار ارتباط ایدن ٔ  با همه ما البته. میندار گانهیب به یاجیاحت چیه ما» دهد:می

 یلم مصالح و هاارزش و اصول بر اما م؛یدار مبادالت و کنیممی استفاده هاتجربه از ما ؛ایمنبسته گرید یشورهاک و هاملت یرو بر

 ٔ  نکته نیا م؟یهست ایتوسعه نوع چه دنبال ما. »15«ردیگ قرار دیتهد مورد دینبا نیا. کنیممی هکیت ملت نیا یاسالم تیهو و

 از ار مردم ذهن و نندک پرتاب را یحرف هک هستند نیا دنبال یسانک. است یجار یراقتصادیغ و یاقتصاد یهابحث در ،یاساس

 فرهنگی، شرایط اقتضایبه اسالمی، جمهوری در توسعه . مدلفالن مدل ،یژاپن مدل ،ینیچ مدل: دارندنگه دور یاصل مسائل

 تقلید نباید جاهیچ از است؛ ایران ملت خود به مختص و بومی کامالً  مدل یک مردم، این ایمان و اعتقادات و مواریث تاریخی،

 فرق .دارد اقتضایی هرجا راست؛ کشور فالن از نه چپ، کشور فالن از نه پول، المللیبین صندوق از نه جهانی، بانک از نه کرد؛

 هاانشد و هاتجربه از .... منسوخ غالباً هم و القایی و تحمیلی هایمدل از پیروی با دیگران، تجربیات از کردن استفاده بین است

 اقتصادی نظرات همین بر اساس چقدر» .16«کرد انتخاب خودی و بومی کامالً  باید را مدل و شیوه و الگو اما کرد، استفاده باید

 هاآن علیه هاغربی خود طرف از چقدر و دادند هابرنامه هادولت و هاملت به جهانی مالی و پولی مجامع و جهانی بانک غربی،

. نویسندمی را هانسخه همان عیناً  و کنندمی تکرار عیناً آیندمی را هاتوصیه همان که داریم را کسانی بازهم! شدهنوشته نقض موارد

 کشور دانشگاهی ٔ  مجموعه» .17«است تقلید ضد تحقیق، نیست؛ تقلید و فراگیری فقط معنایبه علمی تحقیق. است غلط این

 پیشرفت جامع ٔ  نقشه که باشد این باید کارهاشان ترینبزرگ از یکی -دانشگاه و حوزه هم -ما کشور نخبگان ٔ  مجموعه ما،

 بدهد؛ جاتن را کشور تواندنمی او. نسپرند غربی هایسازیمدل و غربی الگوی به دل کنند؛ تنظیم اسالم مبانی اساس بر را کشور

 به راجع و هستند تحقیقی و علمی مراکز در یا ریزیبرنامه مراکز در که کسانی. کند تنظیم را ما کشور پیشرفت تواندنمی او

 نباشند این الدنب کنند،می فکر و کار کشور دیگر حیاتی مسائل به راجع و المللیبین سیاست به راجع سیاست، به راجع اقتصاد،

 بیقتط کشور مسائل با را پول المللیبین صندوق یا جهانی بانک هایفرمول غرب، اقتصادی هایفرمول را؛ غربی هایفرمول که

 علمی، تپیشرف هرجا. نداریم تعصب ما ؛کنیممی استفاده علمشان از البته. نیست ما برای مفید هاینظریه ها،نظریه آن نه کنند؛

 بایستی خودمان نیاز برطبق خودمان، فکر برطبق را نقشه اما کنیم؛می استفاده مصالح از. کنیممی استفاده باشد، علمی ٔ  تجربه

 حالت عالم، قدرتمندان حرکت مقابل در یعنی استقالل. بدهیم نشان خودمان از چیزهمه در را استقالل این بایستی .. ما.بریزیم

 نآ است، منطبق ما هایآرمان و ما هایباهدف که آنچه ماست، مصلحت که آنچه ماست، منفعت که آنچه. نگیریم خود به انفعال

 مقابل در هک دارد را تقدراین که داده نشان ما ملت و ؛نگیریم قرار دشمن سیاسی کار و دشمن تبلیغات فشار زیر کنیم؛ دنبال را

 وفاشک شدهترسیم و تنظیم کشور داخل در که هاییسیاست و هابرنامه اساس بر باید کشور اقتصاد» .18«کند مقاومت فشارها

 در شرفتهیپ شورک و شرفتیپ یبرا ییهافیتعر» !19«پول المللیبین صندوق و جهانی بانک هایتوصیه برابر در تسلیم با نه گردد

 شرفتیپ لیدل هااین شور؛ک شدن یفراصنعت و شدن یصنعت مثلًا ؛کنیمنمی رد و میدار قبول را هااین اغلب ما است؛ معمول ایدن

 یسک به اگر اما نه؛ باشد، نیازبی کلیبه گرانید از هکنیا نه. باشد فاکخود دیبا یاساس و یاتیح مسائل در شورک ؛ییفاکخود. است

 هم او نشود؛ لکمش دچار آورد، دست به را آن خواست اگر هک ندک میتنظ را روابطش یطور دارد، اجیاحت یزیچ در ،یشورک ای

 سطح اءارتق ،وریبهره شیافزا صادرات، وفور دات،یتول وفور. نیا یعنی ییفاکخود است؛ شورک آن موردنیاز هک باشد داشته یزیچ

 قول به -متوسط عمر نرخ رشد شهروندان، به دادن خدمت ،یشهروند خدمات ارتقاء مردم، یعموم معلومات سطح ارتقاء سواد،

 کنیریشه ان،کودک ومیرمرگ اهشک. است درست و است شرفتیپ هاینشانه جزو هااین -یزندگ به دیام ر،یاخ راتیتعب

 کنندمی رکذ شرفتهیپ شورک یک یبرا ایدن در هک است ییهاشاخص ،هااین امثال و ارتباطات رشد شور،ک در گوناگون هایبیماری

 هب -دهندمی لیتحو ما به کهوقتی را هاشاخص نیا دیباش داشته توجه منتها. میدار قبول و کنیمنمی رد را هاشاخص نیا ما و

 عهتوس و شرفتیپ یهاشاخص جزو هاآن گرید هک است ییزهایچ آن، الیالبه در -میستین هاشاخص نیا ٔ  دهندهتشکیل هک ما
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 دنرک وابسته یبرا لیم و یمل تیشخص و تیهو با مخالف فرهنگ ردنک صادر نیا هک آورندمی انیم به را ییزهایچ ست؛ین

 یتقلمس هایآدم آنان از یاریبس اما ،انددانشمندان چه غالباً اگر ،کنندمی ارائه و هیته را هاشاخص نیا هک کسانیآن. شورهاستک

 و ادبا هنرمندان، ران،کمتف دانشمندان، نیا از یاریبس خود، ٔ  در مجموعه یفرهنگ یناتو همان و هکشب همان یعنی ستند؛ین

 هایآرمان هک شود قرار داده یمل تیهو یاصل عناصر ٔ  مالحظهبر  دیبا تحول اساس ،هااین ٔ  همه باوجود. دارد هم را هااین امثال

 تشرفیپ ،یعلم شرفتیپ شدن، یفراصنعت شدن، یصنعت هک کنممی عرض را نیا من. هاستآن ترینمهم یاصول و یاساس

 ار هااین ٔ  همه یشورک یک اگر. باشد یمل تیهو حفظ دیبا هااین اساس اما باشد؛ ،یدرمان و یبهداشت یهاشرفتیپ و یخدمات

 داشتن ایبهره چیه خود خیتار و گذشته از بود، گرانید به ٔ  وابسته فرهنگش بود، هویتیبی شورک یک ،یمل ازلحاظ اما داشت،

 مطلقاً  رشوک نیا ردند،ک ریتحق نظرش در را آن ای داشتند نگه دور چشمش از را گذشته آن داشت، ایگذشته اگر ای بود، نبرده و

 ،است همراه شرفتیپ با هک یتحول تحول، در ما هک آنچه .است یشرفتیپ هر اساس ،یمل تیهو رایز رد؛ک نخواهد شرفتیپ

 ٔ  مبارزه ،یماریب با ٔ  مبارزه ض،یتبع با ٔ  مبارزه فقر، با ٔ  مبارزه -باشد ما هایآرمان جزو نیا هک دارد جا هک -است موردنظرمان

 بطمنض سطوح به را شهروندان رفتار ،ارتقاءدادن ترعلمی سطح به را هاتیریمد ،قانونیبی با ٔ  مبارزه ،یناامن با ٔ  مبارزه جهل، با

 است؛ یمل عزت رشد و اخالق رشد ،یمل اقتدار رشد علم، رشد ،یمل ثروت رشد ت،یامن رشد ،یاجتماع انضباط و ارتقاءدادن

 عشق ،هااین نارک در. دانیممی یاصل هایپایه را هااین ما و دارند دخالت حیصح یمعنابه شرفت،یپ و تحول نیا در هااین ٔ  همه

 نشد، نیا اگر ؛کندمی نیتضم خودش یواقع یمعنابه را ملت یک شرفتیپ هک است یعامل ترینمهم خدا، با ارتباط و تیمعنو به

 مصرف یغلط هایدرراه است نکمم ،شودمی محسوب شرفتهیپ جهانِ جیرا و یعرف یمعنابه یدستاوردها هک آنچه ٔ  همه

 یاپ بر یصنعت هایزمینه ٔ  همه در میبتوان دیبا ما. است آن یصنعت استقالل شور،ک یک ٔ  توسعه طیشرا از یکی» .20«.شود

 تبادل ماا است؛ تبادل یایدن ا،یدن البته. میریبگ ارک به را خودمان یهایتوانائ م؛ینک هکیت خودمان رکف به م؛یستیبا خودمان

 یرو ودتانخ هک دیباش داشته گفتن یبرا یحرف یصنعت تبادلِ بازار در توانیدمی شما یوقتآن. ستاندن و دادن تبادل؛. دوجانبه

 اهداف از مطمئناً هاروش هک دارم قبول گفتند، انیآقا از یکی هک را یمطلب من. »21«دیستیبا صنعت ٔ  درزمینه خودتان یپا

 استفاده مینتوان چیه گرانید هایتجربه و هاروش از ما هک ستین نیا شیمعنا نیا اما -ستین کیش نیا در -هستند ریرپذیتأث

 گرانید هک است یاتیتجرب از ٔ  استفاده نوبت ،یاربردک یهاپژوهش بخش در اینجا. مینک استفاده توانیممی کبالش نه م؛ینک

 کلشیک به یاجتماع یهابحث در ای ،یاقتصاد مسائل در یگرید ٔ  زمینه هر در ای یدارکبان ٔ  درزمینه دینک فرض. اندداده انجام

 ارشآث گذرانده، را یمدت تجربه آن با و داده انجام یملت یک را ایتجربه ،یگرید صورت یک به یقضائ یهابحث در ای ،یگرید

 .22«ردب بهره یستیبا گرانید هایتجربه از نیبنابرا ؛ندارد یالکاش چیه نیا رد؛ک استفاده شودمی نیا از خب، است؛ مشخص هم

 زا )خارجی(نفی پیشرفت برون

سپردن  وباشد بر این مبنا محور اصلی ساختن اقتصاد و پیشرفت کشور باید داخلی و برطبق نیازهای داخلی و مدیریت داخلی 

 شورک یسک م؛یبساز را شورک دیبا خودمان ما»ساختن کشور به بیگانگان موجب ساختن کشور بر اساس نیازهای ما نخواهد شد: 

. سازیممی خودمان یازهاین برطبق را خودمان ٔ  خانه هک میهست خودمان ما. ساخت نخواهد ماست، موردنیاز کهچنانآن ما یبرا را

 ر،یاخ سال ۱۳ ،۱۲ نیا در و اندکرده نگاه ما منابع به و شورک به و ما به طمع چشم با سال، هاده طول در نونکتا هک هاییآن

 ،هامانهدف با هک گونهآن را ما ٔ  خانه بشوند، وارد یسازندگ دانیم در ما با هم اگر هااین ،اندکرده نگاه ما به بغض چشم با غالباً 

 بِمتناس هک ساخت خواهند ایگونهبه هکبل ساخت؛ نخواهند است، مناسب اتمانیخُلق با و مانبافرهنگ شورمان،ک عتیطب با

 .23«میبساز خودمان ما هک است نیا اصل پس. هاستآن خواست

 گذاری خارجی در اقتصاد ضمن استفاده از آن در صورت حفظ هویت و استقاللسرمایه یتعدم محور
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زا بودن اقتصاد و پیشرفت کشور که برآمده از ظرفیت و توانمندی داخلی باشد، همین مسئله در مورد در چارچوب درون

 و گذاری خارجی مجاز است، اما نباید محور اصلی پیشرفت باشداست. در نگاه ایشان سرمایهگذاری خارجی هم برقرار سرمایه

گذاری خارجی و محوریت قرار دهد؛ مثالً همین ماجرای اثر سرمایه درخطرای باشد که هویت و استقالل کشور را گونهنباید به

 انکام اگر»اند: سیا و مشخصاً مالزی بازخوانی کردهآجنوب شرق  ٔ  تجربهدادن به آن در اقتصاد را بارها رهبر انقالب با اشاره به 

 مصالح و ردیبگ نظر در را یمل تیهو و ملت منافع لمهک یقیحق یمعنابه ،شودمی فراهم شورک در یخارج هایسرمایه جذب

 هایسرمایه جذب. مینک فراموش را گرید جهات و میده قرار موردتوجه را جهتیک هک نباشد طوراین. ندکن یقربان را شورک

 یبرخ در ار کینکباد یهاییوفاکش و رشدها از یبعض ما. انیز نه ببرد، سود آن از شورک اقتصاد هک باشد یلکش به دیبا یخارج

 یک به ثروتمند شورک یک از روز، چند مدّت در ما هک گفت من به تهران در یمالز وزیرنخست. میدید ایآس شرق یشورهاک از

 بتواند رد،ک هاراد اگر هک باشد یفرنگ تاجر یک دست در شورک اقتصاد سرنوشت یعنی! است؟ خوب نیا! میشد لیتبد ریفق شورک

 من هب را مطلب نیا یوقت او! ندک فلج و بنشاند اهیس کخا به روز چند ظرف در ،ایسرمایه گردش دالر اردهایلیم با را یشورک

 هایسرمایه به شورک. دانیمنمی یاقتصاد شرفتیپ را کینکباد یرشدها نیا ما. بود یافسردگ و غم از پُر اشچهره ،گفتمی

 و یهانج کبان هک گونهآن نه اما است؛ یاقتصاد یواقع ییوفاکش و رشد مستوجب و است کیمتّ  ذاتی تیهو و یعیطب و یانسان

 استیس و برنامه ما. نه م؛ینک نیتدو را خودمان اقتصاد نسخه، همان طبق هم ما و سندیبنو نسخه ما یبرا پول المللیبین صندوق

 یقتصادا تکحر توانیمنمی ،هابرنامه نیا مقابل در میتسل با جز ما دیبگو یسک اگر. توانیممی ما -گفتم هک طورهمان -و میدار

 یهااوتقض البته است؛ نشناخته را یداخل هایسرمایه و ملت و شورک مییبگو هک است نیا او مورد در بینانهخوش قضاوت م،ینک

 در آمریکاییشبه و آمریکایی هایسرمایه مؤثر حضور راه از کردند؟ درست راه چه از را مشکل. »24«ردک شودمی هم نانهیبدب

 بعدازآن محمّد ماهاتیر آقای. است آموزدرس خیلی این و زد ضربه مؤثر درجاهای هاسرمایه مؤثر حضور یعنی ؛ونزوئال کشور

 لبتها شدیم! تبدیل گدا مردمی به شبیک در ما: گفت بنده به و بود آمده اینجا پیش، سال چند آسیای شرق اقتصادی ٔ  واقعه

. بود مسلط هاآن پول اصلی مراکز بر و پول بر بیگانه دست که بود این علّت. بود این قضیه واقعیت اما کرد؛می مبالغه کمی

 به را ردیگ کشورهای و اندونزی و کشور آن پولی تعادل و موازنه کلّ  ساعت چند ظرف در و دانستند مصلحت وقتیک بیگانگان

 آموزدرس و آموزعبرت ما برای ما خود زمان در این خوب؛. کردند نابود را منطقه آن از بخشی معنایکبه درواقع. زدند هم

 هب آمد، تهران به -بود پایبندی و جدی و دقیق و پُرکار آدم هم بسیار که -مالزی سابق وزیرنخست محمد، ماهاتیر. »25«است

 ٔ  لزلهز و تایلند و اندونزی مالزی، در بود؛ افتاده اتفاق شرقی آسیای در گوناگونی تحوالت که بود اوقات همان آمد؛ هم من دیدن

 تا چند دتوانستن پولی و بانکی هایبازی با دیگر، دارهایسرمایه بعد و صهیونیستی دارسرمایه همین. بود آمده وجودبه اقتصادی

 گدا بهشیک ما که بگویم شما به قدرهمین فقط من: گفت من به محمد ماهاتیر وقتآن در. بکشانند ورشکستگی به را کشور

 را پول مللیالبین صندوق و جهانی بانک اقتصادی هاینسخه خواست و کرد پیدا اقتصادی وابستگی کشوری وقتی البته! شدیم

 پازل این هایقطعه و هابخش از یکی هم المللیبین صندوق و جهانی بانک این خود. شد خواهد هم طورهمین بکند، عمل

 هااین. هست امروز که باشد؛ المللیبین قدرت باندهای دست جهانی تحوالت ٔ  سررشته که است خطرناک خیلی این. اندبزرگ

 .26«اروپایند در و مریکاآ در هم عمدتاً  و دارهایندسرمایه و هاصهیونیست

 گذاری داخلی بر خارجیاولویت سرمایه

گذاری جای صرف امتیازات چرب و نرم به سرمایهگذاری خارجی مقدم است و بهگذاری داخلی بر سرمایهبر این اساس، سرمایه

 به ما»است:  شدهادینهنه ۴۴27های اصل که در سیاست کنندگذاری داخلی دعوت میخارجی به مساعد کردن فضا برای سرمایه

 خلدا در ما یداخل گذارهایسرمایه نندیبب کنندمی نگاه هایخارج خب! نندک گذاریسرمایه اینجا ندیایب گوییممی هایخارج

 لداخ در دارند، گذاریسرمایه قدرت هک داخل در یسانک دندید اگر ماست؛ نیتریو نیا! نه؟ ای کنندمی گذاریسرمایه شورک

 ینجاا خودشان هااین نندیبب یوقت اما ؛آیندمی و شوندمی قیتشو هم هاآن وقتآن ،کنندمی گذاریسرمایه راحت الیخ با شورک
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 آن از ما ات نک گذاریسرمایه اینجا ایب هک ندک قانع انسان را یخارج گذارسرمایه هک است لکمش یلیخ ،کنندنمی گذاریسرمایه

 .28«است قرارگرفته موردتوجه ۴۴ اصل یهااستیس در اشهمه هااین! مینک استفاده تو گذاریسرمایه

 های نهادهای استعمارینپذیرفتن نسخه

 رفتندمی زیر بارششد، مسئولین هم از جانب نهادهایی مثل صندوق و بانک به ما تحمیل می ۷۰ ٔ  دهههای اقتصادی در نسخه

کنند، اعالم مخالفت خود اند روی موارد خرد ورود نمیکرده تأکیدرهبری بارها  کهدرصورتیکند، گفتند رهبری نظارت میو می

ها بدون وجود مخالفتی از جانب اقتصاددانان، ها هم اعالم کردند، ولی مسئولین پافشاری کردند و این نسخهرا با اجرای این نسخه

 و حتی اجتماعی و امنیتی ایجاد کرد.ها، نخبگان، مردم و... جلو رفت و بحران اقتصادی دانشجویان، رسانه

ها را ابزار المللی توصیه نکردند، ولی ضمن توجه به اقتضائات این مسئله، آنرهبری به قطع رابطه با نهادهای اقتصادی بینالبته 

المللی هستند و باید به ها نهادهای علمی و بینگویند اینمی 29هادشمن دانستند. در برابر این نگاه، تکنوکرات ٔ  سلطهاعمال 

گویند گوید در را ببندید. ولی رهبری میستیز هم میها عمل کنیم و به اقتصاد جهانی برگردیم. البته جریان غربهای اینتوصیه

ها زینش کنیم. بعضی جاها مطلقًا جلوی آنها گکرده و بین آن آید با نگاه منتقدانه بررسیهایی که میدر را نبندیم، اما نسخه

سازمان تجارت عضویت در سری مقدماتی باید فراهم کنیم مثل کنیم، بعضی جاها هم یکایستیم، بعضی جاها انتخاب میمی

مثل یارانه  حفاظتی، اقدامت گمرکیهای واردات سازمان تجارت جهانی برداشته شدن موانع تجارت مثل تعرفه ٔ  نسخهجهانی. 

تن المللی، برداشه تولید داخل یا ممنوعیت واردات کاالهای برای حمایت از تولید داخلی، پذیرفتن حق مالکیت معنوی بینب

. خب معلوم است، ما اآلن برویم داخل این نهاد، اقتصادمان دچار 30گذاری خارجی و... استقوانین و مقررات و موانع سرمایه

سطحی از توانایی برسانیم، بعد وارد این نهاد بشویم. رهبری ضمن تأیید حضور در بازارهای شود، باید اقتصادمان را به مشکل می

. است سازیجهانی ٔ  درباره شودمی زده حرف هرچه اآلن»کنند: جهانی به این آسیب و ضرورت رعایت این آمادگی اشاره می

 جهانی تجارت به ما اگر که شده نجات ٔ  فرشته یک سازیجهانی! اندشده سازیجهانی مروّج مختلف، هایدستگاه ٔ  همه امروز

 تجارت در سازیجهانی این و جهانی تجارت این که کنندنمی مالحظه را قضیه طرفآن خوب؛! است درآمده پدرمان نپیوندیم،

 هیزاتتج نداشتن با ما و چیست آن قبال در ما شرایط است، قضیه این دنبال کسی چه کیست، کار اصالً دیگر هایبخش در و

 هانیج تجارت با اساس در بنده !؟شویم درگیری عظیم میدان این وارد توانیممی چگونه الزم امنیتی وسایل و امکانات و ابزار و

 ایم؛کرده مظل خودمان به نشویم اگر شویم، میدان این وارد کافی ٔ  بنیه با بتوانیم ما که روز آن امگفته هم ... بنده. نیستم مخالف

 ررهاییض چه شویم، میدان این وارد الزم هایآمادگی نداشتن با اگر که کنندنمی توجّه را این. کنیم ایجاد را اشبنیه باید اوّل اما

 توجّه را این شود؛ رعایت جهانی اقتصاد در نشدن هضم برنامه، در» .31«کنیم روشن مردم برای را این بایستی ما. برد خواهیم

 کهگامیهن اما مثبت؛ است کاری من ازنظر جهانی تجارت سازمان به پیوستن: کردم تکرار هم دیگر بار دو یکی من. باشید داشته

 تتجار سازمان داخل رفتن و هاتعرفه برداشتن اآلن. نداریم را این اآلن که باشیم داشته کار این برای را الزم هایزیرساخت ما

 هم ار داخلی تولید همین یعنی شدن؛ غرق و شدن کَم یعنی رقابت؛ امکان بدون برتر، اقتصاد یک در شدن هضم یعنی جهانی،

 برای ایگسترده میدان جهانی تجارت سازمان بله؛. کردن نابود و دادن دست از ،شدهفراهم دلخون و زحمت با امروز تا که

 جام ابقاتمس به را فوتبال تیم یک ما که است این مثل کار این گفتم من روز آن. باشیم داشته شنا قدرت باید اما است؛ فعالیت

برمی و ریمخومی گل تابیست ما که است این کار این ٔ  نتیجه. باشند نکرده تمرینی هیچ آن اعضای کهدرحالی بفرستیم؛ جهانی

 باید اوّل. شودنمی دیر شد، دیگر سال ۱۰ شد، دیگر سال ۵. باشیم نداشته هم عجله و کنیم فراهم را آمادگی باید ما! گردیم

 هضم ٔ  توصیه اآلن. شویم صحنه وارد میل با و راحت خیال با بعد شویم، خاطرجمع ما و شود مستحکم اقتصادی هایزیرساخت
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 به ورود و جهانی تجارت ٔ  مسئله وقتی. »32«بود خواهد مهلکی سمّ  ما مستقل و ملی اقتصاد برای جهانی، اقتصاد در شدن

 و جهانی و المللیبین هایسیاست راهبردسازانِ و گذارانسیاست و )طراحان هاآن در امید این شود،می مطرح جهانی بازارهای

 تفاقیا چنین اگر که شود؛ حل مادی المللیبین نظام در تدریجبه هم اسالمی نظام بناست شاید که آیدمی وجوداستعماری( به

 رد قوی و غالب دست شد، جهانی تجارت سازمان وارد کشوری اگر بفرمایید فرض. هاستآن اختیار در محاسباتش ٔ  همه بیفتد،

 رگی هم سودی گیرم حاال هاست؛آن به متعلق بیشتر انتفاع ،هاستآن مال گذاریسیاست هاست؛آن مال جهانی تجارت سازمان

 .33«است طورهمین هم جهانی گوناگون هایسیاست ٔ  درزمینه. کنندمی محاسبه که هستند هاآن اما بیاید؛ دولت یا کشور فالن

ولی کشور  دادمیسال ضرر  ۱۹اند، مثل شرکت نوکیا تا ین کار را نکردههم ناکه خودش دهندمیبه شما  دستوراتیاین نهادها 

تحت کمک دولت فرانسه بود و  هاسالیا دوو کره که کره از آن حمایت کرد یا همین رنو و پژو که  کردمیفنالند از آن حمایت 

. ولی برخالف خود، به ما قرارداد موردحمایتها و مؤسساتش را در بحران اقتصادی ها بدتر که بانکخود آمریکا هم از این

از تولید داخل هم حمایت نکن تا رقابت برابر ایجاد بشود و طبیعی هم هست که یک سری که توانمندی  بازکنگویند در را می

 ،که دارند ایساله ۴۰۰-۳۰۰ ٔ  برابر است؟ خیر زیرا خودشان باسابقهاما آیا این شرایط  ؛شوندمیو ضعیف هستند حذف ندارند 

ای طوالنی حمایت کردند، بعد ، دورهصنایعشاناز  چنینهمبرده از کشورهای دیگر بردند  اند وشورها را هم غارت کردهمنابع ک

 ؟34ید تا رقابت برابر کنیم. کدام رقابت برابربازکنگویند در کشور را درهایشان را باز کرد. حال به ما می

 کشورهایی به کنید نگاه شما»گیرد: ها در این چارچوب محل حمله و نفی قرار میهای آنالمللی اقتصاد و نسخهنهادهای بین

 زا توانستند هاآن از یککدام. گویندمی سوم جهان کشورهای یا افتاده،عقب یا ،توسعهدرحال کشورهای هاآن به حاصطالبه که

 رایب سعادتی و بکنند کاری و ببندند طرْفی عالم، سیاسی اقطاب و مراکز دخالت جهانی، بانک دخالت امریکا، دخالت ٔ  ناحیه

 ٔ  رادها با کند، کار ،خود امکانات با بایستد، خود پای روی بتواند که است ملتی آن آزاد، و مستقل ملت! کنند؟ درست خودشان

 ؛کند حرکت اوست، ٔ  آینده ٔ  کنندهتأمین و او برای او، به صالح که آنچه با صحیح، گیریجهت با و وحدت با کند، حرکت خود

 .35«رسید خواهد جاییبه ملت این

 راه کسب استقاللهای اقتصادی و خدمت به مردم رفع آسیب

ل راه تحقق استقالمردم  بههای اقتصادی و خدمت شرط پیشرفت و مقدم و بر آن است که از بین بردن ضعف ،تنها استقاللنه

 ار نیا هاییایکآمر است؛ شورک امور اصالح یبرا مجاهدت و نمودن تالش و کار کردن ا،یکمرآ با مبارزه ترینبزرگ امروز: »است

 شتیمع امور هایگره ردنک باز و فساد با مبارزه و اشتغال جادیا یبرا دیبا مختلف یهابخش و یدولت مسئوالن. خواهندنمی

 را همبارز ترینبزرگ ند،ک ارک و مجاهدت هازمینه نیا در سکهر. نندک تالش و ارک قتاًیحق شور،ک اقتصاد به دادن رونق و مردم

 التکمش نیا خواهندمی هاآن شود؛ باز ملت نیا و شورک نیا هایگره خواهندنمی هاییایکآمر چون است؛ ردهک ایکآمر با

 .36«بماند

د، اند، نظیر اقتدار اقتصادی، عزت ملی در اقتصاو با عبارات مختلفی آن را تبیین کرده اندکردهاشارهها پذیریرهبری به رفع آسیب

 ،یلم اقتدار نکر یک دییبفرما فرض»دهد: در اقتصاد مقاومتی نشان میاستحکام ساخت درونی نظام و... که بیش از همه خود را 

 ضورح ایدن یاقتصاد یبازارها در ند؛ک تیتقو را خودش یمل پول بتواند یاقتصاد ازلحاظ شورک یعنی است؛ یاقتصاد اقتدار

 مک داقلح ای و کنریشه شورک در را فقر ند؛ک استفاده خودش اناتکام از شورک یاقتصاد وضع بهبود در باشد؛ داشته رگذاریتأث

 اراقتد شودمی نیا. دهد نشان را خودش نظام ییاراک ا،یدن چشم مقابل در ،یغن ثروتمند و شورک یک عنوانبه بتواند و ندک

 رد هک است نیا یمعنابه نیهمچن یاقتصاد اقتدار. دهند انجام را ارهاک نیا اندموظّف شورک یاقتصاد مسئوالن هک یاقتصاد

 معادن و منابع از باشد؛ مطلوب حدّ در یشاورزک و یصنعت دیتول باشد؛ داشته وجود اشتغال باشد؛ نداشته وجود یاریکب شور،ک
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 رتمستحکم را سد نیا میخواهیم ما. ردهک درست هانیا مقابل در ینیپوالد سد یک انقالب» .37«شود استفاده نهیبه نحوبه شورک

 نیا نند؛ک دخالت ما مقدرات و سرنوشت در ما، استیس در ما، فرهنگ در ما، اقتصاد در هانیا مینده اجازه یمتیقچیهبه .مینک

. 38«است اقتصاد مهمش هایپایه از یکی ،یدرون امکاستح نیا. مینک دایپ یداخل و یدرون امکاستح هکنیا به دارد اجیاحت

 رآورندد خودشان یاقتصاد اختاپوس ٔ  چنبره در را شورک یک و ملت یک کنندمی یسع المللیبین اندوزانسرمایه ٔ  همه کهوقتی»

 با و یاریهوش و با تدبیر توانستند شورک یاقتصاد مسئوالن اگر نند،ک جذب را ملت یک منابع ،ناحقبه و بندهیفر هایبانام و

 وفاکش را یمل اقتصاد و شوند شورک اقتصاد در دشمن ٔ  پنجه نفوذ از مانع و رندیگ شیپ را الزم ریتداب متناسب، عمل سرعت

 دبتوان برسد، یفائکخود به قدرت شورک هک است نیا به یاقتصاد مسائل در یمل عزت. »39«کندمی اقتدار احساس ملت نند،ک

 .40«باشدن مقهور نباشد، مغلوب رد؛یبگ او از مقابل در و باشد داشته ازین او به ایدن هم یزیچ ،گیردمی دارد، ازین ایدن از یزیچ اگر

 با استحکام ساخت درونی نظامو جنگ اقتصادی سازی جهانی ،مقاومت در برابر سلطه

 هک کسانی عنوانبه ما»گذرد: خوانند که از دل استحکام درونی نظام میسازی فرامیایشان صریحاً به مقاومت در برابر این جهانی

 البته .مینک مقاومت دیبا یجهان لیس نیا مقابل در ،کنیممی احساس را تیمسئول نیا و میدار ایوظیفه نیچن مجموعه نیا در

 نیا مقابل در ای... آ است؛ مطرح اقتصاد ٔ  مسئله فعالً. است لیس نیهم بارز و مهم یهابخش از یکی هم سازیجهانی تیواقع

 دنیبخش امکاستح با تنها ماست. مقاومت، یاصل ٔ  وظیفه نیا رد؛ک مقاومت شودمی بله میمعتقد ما رد؟ک مقاومت شودمی لیس

 را خود دیبا ما. بگذارد اثر آن در تواندنمی برسد، استوار ٔ  صخره یک به یوقت کنیبنیان لیس هر. گیردمی صورت هاانیبن به

 .41«ببخشیم امکاستح را خود یاسیس و یاقتصاد و یفرهنگ یهاانیبن و مینک مکمستح و استوار

 یاقتصاد ارفش با و میتحر با دشمن»بینند: های اقتصاد میمردم و نظام با استفاده از آسیب ایشان هدف تحریم را ایجاد فاصله بین

! وقاحت با راحت، ؛گویندمی دروغ. میستین دشمن مردم با ما هک گویندمی. ندک خارج دانیم از را مردم ردک یسع گوناگون

 نیا به بتوانند دیشا رند،یبگ قرار فشار ریز مردم رند،یبگ قرار تنگنا در مردم شوند، ناراحت مردم هک است نیا یبرا فشار نیشتریب

 جهش نیا ،یاقتصاد میعظ تکحر نیا چنانچه اگر. است مردم بر فشار هدف،. نندک جادیا فاصله یاسالم نظام و مردم نیب لهیوس

 ٔ  همه رد،یبگ قرار موردتوجه مختلف، سطوح در اجرا، بخش در چه ،گذاریقانون بخش در چه درست، ریزیبرنامه نیا ،یاقتصاد

عیار اقتصادی یاد عنوان جنگ اقتصادی و جنگ تمامدشمن در این عرصه به ٔ  برنامهلذا از  .42«شد خواهد یخنث فشارها نیا

 دیگر اقتصادی، جنگ به شدهتبدیل امروز، تا ۹۰ سال زمستان حدود از هاتحریم این منتها بود، قبل از هاتحریم خب»کنند: می

 .43«است ما ملت متوجه که است اقتصادی عیارتمام جنگ یک نیست، هدفمند تحریم آن اسم

 جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

عنوان مقابله با اقتصاد مقاومتی به درنهایتاقتصادی و  ٔ  مبارزهدر همین چارچوب، در قبال تحریم از جهاد اقتصادی، 

شود سخن گفتند. اقتصاد مقاومتی های درونی که موجب برهم خوردن اقتصاد از جانب عوامل داخلی و خارجی میپذیریآسیب

 ٔ  بهجانهمه مستمرِ تکحر یعنی یاقتصاد جهاد»دشمن که راه شکوفایی اقتصاد و پیشرفت ماست:  ٔ  برنامهتنها مقابله با نه

 ٔ  جنبه فقط یمقاومت اقتصاد. »44«دشمن آلودغرض و آلودخصم تالش ردنک میعق و خنثی کردن تین با رانیا ملت دارهدف

 اقتصاد نه باشد؛ یتدافع یارهاک یک انجام فقط و خود دور دنیشک حصار شیمعنا یمقاومت اقتصاد هک ستین جورنیا ست؛ین ینف

 انخودش شکوفایی و رشد هم فشار شرایط در یحتّ هک دهدمی اجازه و دهدمی انکام ملت یک به هک یاقتصاد آن یعنی یمقاومت

 تواندمی دیشد یهاخصومت و هادشمنی شرایط در م،یتحر شرایط در فشار، شرایط در هک یاقتصاد .... باشند داشته را
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 مقابل در مقاومت با باشد همراه هک یاقتصاد یعنی ؛... یمقاومت اقتصاد. »45«باشد شورک یک شکوفایی و رشد ٔ  کنندهتضمین

 به رو روند هم هک میباش داشته یاقتصاد یک ما هک است نیا شیمعنا یمقاومت اقتصاد. »46«دشمن خباثت دشمن، ینکارشک

 یجور یاقتصاد نظام و شورک یاقتصاد وضع یعنی ؛ندک دایپ اهشک اشپذیریآسیب هم بماند، محفوظ شورک در یاقتصاد رشد

. 47«ندک دایپ اختالل و ندیبب بیآس مترک بود، خواهد مختلف یهالکش به و یشگیهم هک دشمنان یترفندها مقابل در هک باشد

 یرویپ است، یمقاومت اقتصاد همان هک یاسالم و یانقالب فرهنگ از برآمده یعلم و یبوم یاقتصاد یالگو از ایران اسالمی... اگر»

 بزرگ لتم نیا برابر در عیارتمام یاقتصاد جنگ یک لیتحم با هک را دشمن و آیدمی فائق یاقتصاد التکمش همه بر تنهانه ندک

خاطر تحریم نیست و مدت، گذرا و صرفًا بهاین مسئله یک مسئله کوتاه. 48«داردوامی نشینیعقب و ستکش به رده،ک آراییصف

 بلندمدت ریتدب یکن یا ست،ین شورک ینونک طیشرا و ینونک وضع به مربوط نیا»تدبیر بلندمدت برای اصالح اقتصاد کشور است: 

 را تالکمش تواندمی ند؛ک برآورده یاقتصاد مسائل ٔ  درزمینه را یاسالم یجمهور نظام اهداف تواندمی است؛ شورک اقتصاد یبرا

 کمیلتقابل ،ایمندیده متحجر و بسته چهارچوب یک صورتبه را هااستیس نیا ما یعنی هست؛ هم ایپو حالدرعین ند؛ک برطرف

 حالت هب را شورک اقتصاد عمالً  و د؛یایب شیپ زمان از ایبرهه هر در است نکمم هک است یگوناگون طیشرا با انطباق قابل است،

مخصوص ما هم نیست و  .49«کندمی گوناگون... برطرف هایتکانه مقابل در را اقتصاد ینندگکش یعنی ؛رساندمی پذیریانعطاف

 .50سازی اقتصاد خود هستندکشورهای مختلف به دنبال مقاوم

 لوازم و ابعاد اقتصاد مقاومتی

رهبری در این حوزه و سخنرانی تبیین  ۹۲بهمن  ٔ  ابالغیهکه عمدتاً در  اقتصاد مقاومتی در این چارچوب لوازم و ارکانی دارد

صورت نمونه: مردمی کردن اقتصاد و توانمندسازی و تشویق بخش خصوصی، کاهش است، به شدهپرداختهها به آن سیاست

بنیان، تعادل در مصرف و اصالح الگوی مصرف، کنترل واردات، اصالح استفاده وابستگی به نفت، محوریت دادن به اقتصاد دانش

، مقابله با عوامل 52لید ملی، صنعت و کشاورزی، حمایت از تو51های اقتصادی کشوراز زمان، منابع و امکانات، ثبات سیاست

ها دولتی بودن و وابستگی و... . اهم این آسیب 53های داخلی، خودکفایی در کاالهای اساسی، فسادستیزیظرفیت برتکیهتهدیدزا، 

و  ییهایبسمت از بین بردن آسو اهم راهکارهای اقتصاد مقاومتی به شده است غیرمولدبه نفت است که موجب رشد اقتصاد 

 و فعال کردن بخش مولد و واقعی اقتصاد است. های غیرمولد اقتصادی نظیر داللیمقابله با فعالیت

، 54مشکالت( ها و عدم توقف در برابرمعنای دیدن آرماندر ) جهادیبعضی لوازم نیز غیراقتصادی است، مثل همت و مدیریت 

 اتّحاد با یملت اگر»صورت نمونه: و... . به 56وحدت و عدم ایجاد افتراق، 55و اعتقاد الزم و کافی یهای انقالبی و مردمانگیزهداشتن 

 .57«کندمی شرفتیپ شود، وارد اقتصاد دانیم در لمهک

 .کندمحور در نگاه اقتصادی ایشان پیشرفت است، اما قلب آن در شرایط پیچ تاریخی کشور، با اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می
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 اقتصاد مقاومتی راه تحقق پیشرفت و عدالت است.

فی که با تعریکنند. های پیشین خود را در اقتصاد در قالب اقتصاد مقاومتی و به زبان دیگر بازگو میآموزه ٔ  همهنوعی ایشان به 

 .58دی رهبر انقالب استاقتصا ٔ  اندیشهو استقالل در  ؛ عدالت، آزادیپیشرفت هایدر حقیقت اقتصاد مقاومتی تالقی آرمان دیدیم

 
 های اصلی انقالب در حوزه اقتصاد است.اقتصاد مقاومتی جامع آرمان

 روی غرب در اقتصادعالج بودن خروج از دنباله

آن نسبت عدالت و پیشرفت  ٔ  عرصهترین دانند که مهمروی فرهنگ غربی در آن میاز دنباله خروجعالج اقتصاد را  ٔ  نسخهایشان 

 اداقتص مسائل ٔ  درزمینه یغرب فرهنگ رویدنباله از را خودمان ما هک است نیا عالج»کنیم: است که بعد مفصالً بازخوانی می

 نیا هک است نیا شیمعنا است، ییباال رقم اشسرانه درآمد یشورک اگر هک ستین طوراین. میببخش نجات و مینک خالص کامالً 

 فقر تا هدبد انکام دولت به هک است نیا اقتصاد ییوفاکش. ستین نیا شیمعنا اقتصاد ییوفاکش ...رسدمی همه به سرانه درآمد

 اقتصاد، .میببر نیب از را یعموم فقر هکبل را، یخاص گروه یک فقر نه یستیبا ما. است خوب اقتصاد نیا بردارد؛ جامعه انیم از را

 .59«ندک دایپ تحقّق یستیبا نیهم و است یاسالم اقتصاد

 قاًیدق را اسالم ٔ  توصیه هم یادار التکیتش ٔ  درزمینه و یاقتصاد ٔ  درزمینه ما اگر»بینند: التقاط می ٔ  نتیجهمشکالت را هم 

 خلوطم ٔ  نسخه یک متأسفانه ،ایمکرده عمل یاقتصاد هایزمینه در هک را آنچه ما. بود نیا از بهتر وضعمان ناًیقی ،کردیممی عمل

 امروز. است اوردهین بار به یریخ هرگز ما یبرا شده، مخلوط بخشِ آن. دارد مخلوط اما هست؛ آن در اسالم از ییزهایچ. است

 ریتقص واقعاً . گیردمی قرار هاغربی خود ٔ  مناقشه مورد ،شدمی محسوب مسلمات جزو قبل کیاند تا هک یغرب یاقتصاد نظرات
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 کبان ما ست؟یچ ،شوندمی مجبور یاقتصاد یهاروش نیا از یرویپ به سرانشان ٔ  وسیلهبه هک ییهاملت ریتقص ست؟یچ هاملت

 !60«ناقص اما م،یانداخت راه امام کمبار اتیح اواخر در را یاسالم یربا بدون

 شما»د: صورت بگیر نظیر عدالت قانون اساسی ٔ  وسیلهبه شدهمشخصو محکمات بر اساس بینات باید نوآوری و تالش در اقتصاد 

 امکاح هب هک -است ردهک نیمع ما یبرا یاساس قانون هک یناتیب برتکیه و تیجد با و دینک نگاه خودتان یارک یهاتیواقع به

 مردم اقتصاد به هک ییزهایچ آن ٔ  همه و یخدمات و یدیتول و یمال و یپول هایزمینه در -است کیمتّ یاسالم مقررات و یاسالم

 آقا: ندیبگو یاقتصاد هایتئوریسین اصطالحبه و نظرانصاحب از یبعض است نکمم. »61«دینک تالش و ینوآور است، وابسته

 هک اینجاست! دیریبپذ و دینک قبول را یطبقات ٔ  فاصله دیبا ناچار د،ینک دایپ دست یاقتصاد به پیشرفت دیبخواه اگر ؛شودنمی

 یک هم نیا نه است؛ یبشر دستاورد حد نیآخر غرب، یاقتصاد هاینسخه هک مینک الیخ دینبا. ینوآور کنیممی عرض ما

 د؛ینک دایپ را نو رکف آن دیبگرد ؛شودمی وارد دانیم به یینو رکف و تازه رکف و شودمی یط دوره آن دارد؛ یادوره است، اینسخه

 تیعموم شورک در یدیتول یهابخش در گذاریسرمایه خواهیممی ما بشود؛ ثروتمند شورک خواهیممی ما. باشد نیا دیبا شاخص

 هایگذاریسرمایه در توانندمی را ثروت نیا ؛اندثروت از برخوردار هک هستند ما شورک در یادیز ثروتمندان امروز. ندک دایپ

 ؛شودمی خدا یرضا ٔ  مایه هم و دارد سود مردم یبرا هم دارد، سود خودشان یبرا هم بزنند؛ ارک به نیافتخارآفر و سودمند

 ،شودیم یمنته -باال دهیبهره با -شورک درون در محصول شیافزا به و شورک دیتول به هک ییارهاک در ثروتمندان گذاریسرمایه

 ندک بتمراق هم شورک تیریمد نند؛ک ثروت دیتول نند،ک گذاریسرمایه توانندمی است؛ باز راه نیا. است ثواب یک و عبادت یک

 ییاتوان همه بشوند؛ خارج ضعف از تا نندک استفاده هافرصت از بتوانند هم فیضع طبقات و بشوند برخوردار طبقات ٔ  همه هک

 .62«نندکب دایپ

 ،فروشیممین را زیچ فالن شما به دیبگو دشمن اگر»کنند: های آن استفاده میفرصت روند اما ازلذا ایشان به استقبال تحریم نمی

 شدهبندیستهب آقا؛ گوییممی. کنیمنمی دیتول خودمان و شویممی تنبل ما د،یبفروش ما به هک شما. دینفروش! بهتر خوب؛: دیبگو

 یهاجلبُن و دیببند ما با را دادوستد دَرِ شما اگر. ایدکرده انتیخ ما به د،یرینگ ما از هم پول د،یبده یمجّان ما به هک شما .آیدمی

. 63«ردک میخواه دایپ دیتول و تالش نشاط، ار،ک ٔ  روحیه ما هکنیا یبرا. ماست نفع به د،ینکن ریسراز ما تکممل طرفبه را خودتان

 ام هک شد موجب هاتیمحدود و هامیتحر و هامنع نیهم. مینک استفاده فرصت یک عنوانبه هاتیمحدود نیهم از میتوانست ما»

 یهاسال طول در منطقه یشورهاک هک مینک دایپ دست هاییپیشرفتبه  ،هازمینه ٔ  همه در ار،کابت و ینوآور یهادانیم در

 م،یبشو میتحر ما یوقت اوالً : ماست نفع به جهت دو از هامیتحر نیا. »64«نندک دایپ دست هاشرفتیپ آن به نتوانستند هم یمتماد

 . ...است افتاده اتفاق مسئله نیا سال ۳۰ نیا در هکچنانهم ؛کنیممی رشد داخل از ،آوریممی رو یداخل تیظرف و استعداد به

 مثل روزروزبه استعداد و تیظرف نیا و آوریممی رو و شویممی متوجه خودمان یداخل تیظرف به ما ،کنندمی میتحر را ما هرچه

 نیا چنانچه اگر»شود: ریزی درست برای مقابله بشود، این فشارها خنثی می. البته اگر برنامه65«شودمی وفاکش یجوشان ٔ  چشمه

 سطوح در اجرا، بخش در چه ،گذاریقانون بخش در چه درست، ریزیبرنامه نیا ،یاقتصاد جهش نیا ،یاقتصاد میعظ تکحر

 .66«شد خواهد یخنث فشارها نیا ٔ  همه رد،یبگ قرار موردتوجه مختلف،
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 ها و ابتکارات داخلی و پیشرفت است.تحریم باعث فعال شدن ظرفیت

 مدت اقتصادینابرابر جهانی و مالحظات کوتاه کارتقسیمها و اقتصاد رایج: دعوت به شرکت در تکنوکراتنگاه 

لسون ساموئ-نیاهل-ریهکشاریکاردو که بعدها  ٔ  نظریه) کارتقسیماقتصاد نوکالسیک و بحث  رهبری ٔ  اندیشهدقیقاً در مقابل 

اش این است که شما کشور ای نسبی خود تمرکز کنید. خروجیهگویند باید روی مزیتکاملش کردند( است که به شما می

م تکنولوژی اییافتهو نیروی کار است، روی این تمرکز پیدا کنید ما توسعه مواد خامتان صادرات هستید، مزیت نسبی توسعهدرحال

زدایی کرد زند، مذموم است و باید تنشکنیم، لذا هر چیزی که این نظام جهانی را بر هم می دادوستد باهمو ما  داریم روی آن

و با دنیا تعامل سازنده داشت. اقتصاد نباید به سیاست یارانه بدهد یعنی عوامل سیاسی مثل استقالل و مقابله با سلطه نباید مانع 

را به  همسئلرایج اقتصاد،  دیدگاهها و تکنوکراتالمللی شود. بین دادوستدجهانی و توسعه بر اساس  کارتقسیمشرکت ما در 

 دهند.می تقلیلمدت اقتصادی کوتاه ٔ  فایدههزینه/

 
کار  ارزانمواد خام و نیروی  ٔ  صادرکنندهعنوان مرکز محور توسعه است و کشورهای پیرامونی تنها در الگوی نظام جهانی، قطبی به

 تولیدات مرکز هستند. ٔ  کنندهو مصرف

تحریم

فعال شدن ابتکار و 

تالش داخلی 

برنامه ریزی و 

اصالح ضعف ها

غلبه و بی اثر کردن 

فشار دشمن

پیشرفت

متروپول/مرکز

قطب سرمایه داری و توسعه•

دارای فناوری پیشرفته•

کشور نیمه پیرامونی

دارای توسعه ی نسبی•

کشورهای پیرامونی

دارای مواد خام و نیروی •

محصول  صدور تولید وانسانی

 نهایی و پیشرفته

صدور مواد خام و 

ی کار
نیرو

 



 
 جهانی کارتقسیم

 
 دانند.زدایی را ضروری میتبع آن تنشجهانی و به کارتقسیمها برای توسعه، شرکت در تکنوکرات

 خودکفایی و محوریت کشاورزی در اداره و پیشرفت کشور

چون است و  برو آب برکشاورزی برای ما هزینهگوید می است FAO زیر اسبق کشاورزی که اآلن کارمندو این مدل، ٔ  نمونه

های تجدیدنظرطلب و خیل کثیر رسانه VOA و BBCکه داریم باید کشاورزی را تعطیل کنیم، جالب اینزیست بحران محیط

تنها باید امنیت غذایی و نه کشور است ٔ  ادارهولی در نگاه رهبری کشاورزی محور اصلی  .اندصدا شدهلی این با این خط همداخ

 نیا با النمسئو: »دنبال صادرات باشدکرد، بلکه باید کشور در کاالهای استراتژیک آن به خودکفایی رسیده و حتی به تأمینرا 

 نیا با دیبا و است؛ شورک ٔ  اداره در یاصل محور یک یشاورزک بخش. نندک نگاه یشاورزک بخش به دیبا ت،یاهم حائز نگاهِ  با نگاه،

 دیاب رد؛ک نگاه آن به ارها،ک رأس در توانا و ارآمدک افراد گماشتن در بودجه، صیتخص در ،یدانشگاه معلومات میتنظ در چشم

 ینف را صنعت ،کنیممی هکیت یشاورزک یرو ما یوقت و است مهم هم صنعت البته. نشمرند کسب شورک در را یشاورزک امر

 هایبخش نشان و نام و وبرقزرق و گوناگون هایجاذبه اما است؛ شورک شرفتیپ یبرا یگرید یاساس محور یک همآن ؛کنیمنمی

 یزندگ و است بخش نیا در جامعه، یزندگ یاصل انیشر بدهد؛ قرار الشعاعتحت را مهم اریبس بخش نیا تیاهم مبادا گر،ید

 تیامن ٔ  مسئله و غذا ٔ  مسئله نجایا چون ؛کندمی دایپ معنا شتریب بخش، نیا در -یاجتماع اتیح -جامعه ملموس و یواقع

 تیمنا تا دینک تالش گوییممی شاورزمانک به است. ... ما مطرح ییفاکخود و ییغذا تیامن از یناش استقالل ٔ  مسئله و ییغذا

 محصوالت نیا نندگانکصادر به یستیبا ما ست؛ین ارک انیپا نیا گوییممی مسئوالنمان به اما د؛یاوریب وجود به شورک یبرا ییغذا

صدور مواد نهایی و پیشرفته از 

جانب قطب سرمایه داری و 

واردات نیروی کار ارزان و مواد 

خام کم ارزش از کشورهای 

ضعیف

خام فروشی و صدور نیروی کار و 

ومصرف محصوالت وارداتی از 

کشورهای پیشرفته

تنش زدایی

وابستگی و 

عقب نشینی

سیاست خارجی 

توسعه گرا

شرکت در تقسیم

کار جهانی

توسعه



 نند؛ک فراهم را لشیوسا هک است یدولت گوناگون هایدستگاه ارِک ار،ک نیا. مینک مندبهره را گرانید میبتوان دیبا ما م؛یشو لیتبد

 -صنعت به توجه. ستین ایحاشیه امر یک ماست؛ شورک در توسعه یمحورها تریناساسی از یکی یشاورزک» .67«توانیممی ما

 و یشاورزک بخش در. »68«است اساس و ربنایز و هیپا ،یشاورزک. شود یشاورزک از توجّه عطف موجب دینبا -است الزم هک

 ییفاکخود به شور،ک یمصرف یاصل محصوالت در ما هک باشد نیا به دیبا توجّه اساس -ماست مهم یهابخش از یکی هک -یدامدار

 امر در سربلند، و زیعز ملت نیا هک است نیا است، مهم اریبس ما شورک در هک آنچه شاورزانک و یشاورزک باب در. »69«برسیم

 ٔ  سئلهم بر ٔ  تکیه امروز، تا انقالب اوّل از. باشد داشته یاجیاحت چیه مرزها رونیب به دینبا خود، یاصل ییغذا مواد ٔ  تهیه و هیتغذ

 یحتّ و ندک مصرف و دیتول خود، یروین و ارکابت با و خود دست به ملت یک اگر. است بوده منظور نیا تأمین یبرا و زرع، شتک

 نیا. افتی خواهد دست اقتدار از مهمی و خاص مفهوم به دهد، گسترش شیمرزها رونیب در را خود داتیتول مصرف شعاع بتواند

 زمنداین دینبا شورمانک یاصل و عمده مصارف ٔ  بقیه و دام کخورا و اتیلبن و روغن و برنج و گندم یبرا . ... ماماست شورک ازین

 به ییغذا یاساس و مهم محصوالت ٔ  بقیه در دیبا هیقض نیهم نیع. دیرس ییفاکخود به گندم در ما ملت» .70«میباش گرانید

 مردم و نباشد محتاج اصالً گرانید به شورک دیبا. است شورک یازهاین هک اتیلبن در گوشت، در روغن، در برنج، در د؛یایب وجود

 محتاج مردم و کنیدمی تأمین را هاآن یغذا خود، تباهم خود، مانیا با خود، با غیرت دامدار و شاورزک قشر شما هک بدانند شورک

 یلکمش یک اگر هک باشد نگران دلشان تَهِ دائم هم شند،کب منت هم بدهند، پول هم نند؛ک درخواست گرانید از هک ستندین نیا

 یکی گندم البته. ردندک دنبال را گندم ییفاکخود مسئوالن،» .71«مینک چه آوردند، شیپ رهیغ و یاسیس ٔ  مسئله یک خاطر به

 نیا بتواند و شود یغن و فاکخود امالًک شورک دیبا هم گوشت و روغن ات،یلبن مثل الزم مواد ٔ  بقیه در ماست؛ الزم موادِ از

 .72«است نکمم امالً ک ما نظر به نیا و مینک دنبال را مسئله نیا دیبا ما. ندک صادر را محصوالت

دانند، هم به محوریت کشاورزی در پیشرفت توجه دارند و هم به البته ایشان پیشرفت کشاورزی و صنعت را وابسته به هم می

 یک نم ازنظر و دارد تیاهم یلیخ ما یبرا هک هم یشاورزک»صنعتی هست:  به پیشرفتکه برای پیشرفت کشاورزی احتیاج این

 یعنی ؛ستین نکمم یصنعت شرفتیپ با جز یشاورزک شرفتیپ. صنعت به دارد یبستگ است، ما شورک اتیح و قوام یاساس نکر

 یمجموع شرفتیپ کمک و دییتأ درواقع نیا. دیایب حساببه دینبا یشاورزک بخش ینف نیا ،کنممی هکیت صنعت روی هک من

 .73«هست آن در هم یشاورزک بخش ازجمله هک است شورک

 امنیت غذایی( تأمینهای نظام )شکاف در گفتمان رهبری )خودکفایی( با سیاست

در مورد کشاورزی  هایشانسخنرانیهای نظام یک شکاف هست. رهبری در گفتمان رهبری و سیاست در بسیاری موارد بین

های گویند و در سیاستمی ها نظر خودشان رادر سخنرانیهبری های کلی نظام مابازاء آن نیست. رصحبت کردند ولی در سیاست

 کنند؛ریزان را تبدیل به سیاست میو سرجمع ظرفیت مسئولین و برنامه کنندکارشناسی سیستم نگاه می ٔ  بدنهکلی نظام به 

تصمیم بگیرد و  ییتنهابهچون حکومت ما دیکتاتوری و از باال به پایین نیست. در این سیستم رهبری چنین نیست که خودش 

 لمؤمنیناو لن یجعل اهلل للکافرین علی »کند، مثالً سازی میاز باال به پایین بخشنامه بدهد. رهبری با رجوع به مبانی دینی آموزه

کند گاه میبعد ن ، خودکفایی، استحکام ساخت درونی نظامکند به اقتصاد مقاومتی، استقالل، نگاه به درونرا تبدیل می« سبیال

کارشناسی و مردم چقدر همراه هستند، اگر کامل همراه بودند،  ٔ  بدنهمت، اعم از مسئولین و مردم ببیند چه ظرفیتی دارند؟ به ا

نیادین تا باعث انحراف ب دندارمیزان مقدور روی مسئله پافشاری کرده و نقاط اصلی را نگه میبه اگرنهایستد، کامل روی مسئله می

مثل ماجرای صلح حسنی یا ماجرای رها کردن خالفت  ،معصوم هم همین بوده است ٔ  ائمهملیاتی مدل ع ،فقط رهبرینشود. نه
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های . مثالً رهبری در سخنرانی74و گرفتن آن بعد از فوت عثمان با رجوع مردم به ایشان)ع( امیرالمؤمنین  ٔ  وسیلهبهبعد از پیامبر 

خشب از یکی هک -یدامدار و یشاورزک بخش در» :داشتند تأکیدشان بارها بر خودکفایی کاالهای استراتژیک کشاورزی اصلی

. ولی چون 75«میبرس ییفاکخود به شور،ک یمصرف یاصل محصوالت در ما هک باشد نیا به دیبا توجّه اساس -ماست مهم یها

امنیت غذایی ایستادند، گرچه در مواردی  تأمینهای کلی اخیر روی اصل کارشناسی و مسئولین همراه نیستند، در سیاست ٔ  بدنه

 ٔ  وسیلههب ،یاساس یاالهاک در ییفاکخود و ییغذا تیامن ساختن فراهم»کردند:  تأکیدسوم به آن  ٔ  برنامههای کلی مثل سیاست

دارند  مورداشارهکه خود رهبری به عدم همراهی مسئولین در این . جالب این76«کشاورزی ٔ  درزمینه ویژهبه یداخل دیتول شیافزا

 را آن هم مجلس در شانیا هک داشتم توقّع من و دادند من به را قولش نجایا در»مثالً در مورد وزیر جهاد کشاورزی گفتند: 

 فاکودخ روغن، احتماالً و برنج و گندم یعنی شور،ک ییغذا یاصل مواد در ما هک است نیا آن و -نگفتند متأسفانه هک -ندیبگو

 ٔ  کلمه مجلس در شانیا نمیبب ردمک زیت گوش هرچه اما م؛یشو فاکخود توانیممی هک گفتند مکمح و قرص من به شانیا. میشو

 !؟77«جاک ییفاکخود جا،ک بردن شیپ. میببر شیپ را هااین توانیممی ما گفتند شانیا! نه دمید ،آورندمی را ییفاکخود

 تقدم استقالل بر پیشرفت

ت، معنا که اگر جایی مجبور به انتخاب بین استقالل و پیشرفایناولی است، به به پیشرفتالب، استقالل مبنا، در نگاه رهبر انقبراین

 تر استقالل شاخص پیشرفت است و پیشرفت منهای استقالل، پذیرفتنی نیست.عبارت سادهشدیم استقالل ارجحیت دارد، به

ستقالل و ا با همینگوید زدایی کنید، میو از سر اقتصاد سیاستگویند اقتصاد به سیاست یارانه ندهد برخالف دیدگاهی که می

 توان پیشرفت کرد.رسیم و با وابستگی نمیمی به پیشرفتمقاومت است که ما 

 
 آن است. الزمهاستقالل و مقاومت بر پیشرفت اولویت دارد، شرط و 

 التکمش حل ٔ  درزمینه را یاسالم نظام قدرت میتوانب دیبا ما»دانند: لذا ایشان راه صدور انقالب را نیز از همین طریق می

 میتعال با و اسالم ٔ  سایه در ملت یک هک نندیبب بتوانند هاملت تا میریبگ دست سر بر را الگو م؛یده نشان ایدن ٔ  همه به یاقتصاد

 .78«ندک شرفتیپ تواندمی چگونه اسالم
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مقاومت/استقالل

پیشرفت



 
 بخشی است.الهاماقتصاد مقاومتی راه پیشرفت و امکان صدور انقالب و 

 محوریحمایت از تولید ملی و مقابله با واردات

جدی است؛ هم مردم را به آن در  ٔ  مسئلهزا، حمایت از تولید ملی در ادبیات ایشان یک در چارچوب استقالل و پیشرفت درون

کنند تا از آن حمایت کنند و نیز به مدیریت واردات بپردازند، هم خود کنند، هم مسئولین را موظف میمصرف توصیه می ٔ  حوزه

کنند. تفکری را هم که واردات را عامل باال رفتن کیفیت کاالی عنوان وظیفه اعالم میاستفاده از کاالهای داخلی را برای آنان به

 باشند داشته عزم و جزم یستیبا یدولت هایدستگاه: »79دانندکنند و آن را بدترین راه میا نفی میداند رداخلی در اثر رقابت می

 یتمحصوال در واقعاً  یعنی ؛نندکن مصرف گرید زیچچیه -دارد وجود یداخل دیتول هک یموارد آن در -یداخل داتیتول جز هکنیا بر

 محصول هکنیا یبرا نندک جزم را عزم ما رانیمد ... اگر. نندکن وارد یزیچ خارج از هک بشوند ممنوع مطلقاً دارد، یداخل مشابه هک

 یاخلد داتیتول در هک شودیم موجب ارک نیا خود هم هست، تیفکیبا داتِیتول هم رند،یبگ ارک به را یرانیا دیتول را، یرانیا

 داتیتول زا حمایتشان هانیا و هاکبان و هادستگاه هک دمیشن من البته .بدهند انجام یستیبا حتماً را ارک نیا. برود باال تیفکی

 هم مسئله نیا با. شوندیم دهیشک یستگکورش به ،حمایتعدم خاطربه هاتولیدکننده آن جاهایییک است؛ فیضع هم یداخل

 ٔ  لیدکنندهتو با یدولت دستگاه هک یمعامالت در اوقات ی... گاه .بشود داده دستور یعنی بشود؛ مقابله دولت خود در حتماً  یستیبا

 نیا اما دهند؛یم نقد را پول نند،کیم یخارج صنعتگر یک با را معامله نیا یوقت هکیدرحال هست؛ یبدحساب نند،کیم یداخل

 تیاهم اگر ما. »80«شود گرفته هانیا یجلو دیبا. پردازندینم هم را او طلب -سال دو سال، یک -دهندیم شک طورهمین را

 رویهبی واردات یعنی ؛مینک میتنظ حتماً نهیزم نیا در را خودمان یبازرگان لیتعد استیس یستی... بایداخل صنعت به دهیممی

 توجه دیاب تهکن نیا به ،کنندمی میتنظ را یاجرائ یهااستیس هک یسانک و شورک گذارسیاست هایدستگاه. زد خواهد ضرر قطعاً 

. است یداخل صنعت گرفتن قوام است؛ یداخل صنعت رشد بهتر، و ترمهم آن از اما است، یخوب یلیخ زیچ یارزان و یفراوان. نندک

 به بارها من. میبازکن واردات یرو به را دروازه است، یواه دالیل غالباً هم هک یگوناگون دالیل به ما هک ستین درست نیا

 لیتسه و واردات شیافزا یبرا شما منطق شما، ٔ  فلسفه اگر: گفتم -یدولت مختلف یهابخش در گوناگون نیمسئول -نیمسئول

. دیگذارب بخش نیا یرو را فشار خب برود، باال دیبا یداخل مصنوعات تیفکی گوییدمی هک است نیا یصنعت هایساخته وارداتِ

 نهیگز نیبدتر. بدهد ارتقاء را تیفکی هکنیا به را یداخل ٔ  تولیدکننده ردک مجبور رد،ک وادار شودمی هک دارد وجود یهایاستیس

 یبهتر هایگزینه. است نهیگز نیبدتر ن،یا م؛یبازکن یخارج مصنوعات یبرا را راه ما هک است نیا یداخل تیفکی بردن باال یبرا

 .81«ندارد نفت نام به ییاالک شور،ک نیا مینک فرض یعنی ؛میببر باال را تیفکی ما هکنیا یبرا دارد وجود

 جامان واردات هک است الزم جاهایییک چون بشود؛ متوقف واردات گویمنمی من»نفی مطلق واردات نیست: معنای ین بهالبته ا

 انجام ارداتو ت،یریمد با. ردیبگ انجام دیبا جاهایییک بشود؛ دینبا مطلقاً  واردات جایییک. بشود تیریمد دیبا واردات اما رد؛یبگ

 بازار مینگذار ما هکنیا صرف. است الزم واردات نترلک است، الزم واردات میتنظ ست؛ین مخالف واردات با کسهیچ» .82«ردیبگ

 در یستیاب حتماً. ستین واردات شیافزا یبرا یاملک هیتوج یلیخ بماند، یخال االک فالن از -دیع شب فصل مثلًا -فصلییک در

 اگر ند؛کیم کمک یداخل دیتول پذیریرقابت به واردات هک شودیم گفته البته. بشود یداخل دیتول ٔ  مالحظه واردات ٔ  مسئله

 به .کندمی وادار ارک نیا به را او واردات، دهد؛ینم تیاهم شدهتمام متیق به ای تیفکی به یداخل ٔ  تولیدکننده نباشد، واردات
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اقتصاد مقاومتی پیشرفت
صدور 

الهام بخشی/انقالب



موادی  که درای هستند که صنایعی گونهایشان متوجه تنظیم و کاهش واردات به. 83«ستین ایقوی منطق یلیخ نیا من نظر

 هابخش از یبعض به واردات اهشک تا نندک تالش برادران»نظیر مواد اولیه، قطعات و... وابسته به خارج هستند، آسیب نبینند: 

 .84«نندک نییتب مردم یبرا ساده زبان به را اتکن نیا برادران دیبا. باشد داشته هم یخوب جینتا و ندکن وارد ایضربه چیه

های مختلف تولید هست. هم به مواد اولیه و ورودی مختلف تولید توجه دارد. در ادبیات ایشان توجه به نهادهرهبری به عناصر 

ها ذکر کرده، های کشور را در مورد آنفروشی، اصالح الگوی مصرف و ظرفیتنظر دارد و مواردی نظیر پرهیز از خام 85(درونداد)

دهد، مثاًل با کارگران هرساله دیدار ها اهمیت میو... نظر دارد و به یکایک آنهم به نیروی کار اعم از کارگر، متخصص، مدیر 

 .اندشدن اقتصاد متوجه بنیاندانشت د. از سویی نیز به فناوری و ضرورندارد، هم به صاحبان سرمایه و کارفرماها توجه دار

های کوچک و های بزرگ که به بنگاهتنها به بنگاهتولید ملی نه ٔ  حوزهکنند، در ای را در این حوزه باز میهای گستردهعرصه

 .87گوینددمحور سخن مییتول یگذاراستیحدی است که حتی از س. اهمیت این ماجرا به86متوسط هم توجه ویژه دارند

قالب بخشی کشور و صدور انایرانی است که استقالل اقتصادی، استقالل سیاسی، الهام ٔ  سرمایهاین تولید ملی و کار و  درنهایت

 نگرفت، لکش یمل دیتول اگر و ؛گیردنمی لکش یمل دیتول م،ینگذار احترام یرانیا ٔ  سرمایه و یرانیا ارک به تا ما»کند: را محقق می

 ٔ  مسئله در یعنی -ردکن دایپ تحقق اییک جامعه یاقتصاد استقالل اگر و ؛کندنمی دایپ تحقق شورک نیا یاقتصاد استقالل

 استقالل اگر و ؛کندنمی دایپ تحقق شورک نیا یاسیس استقالل -ستدیبا خود یپا یرو و ردیبگ میتصم خودش نتوانست اقتصاد

 ند،کن یقو را خود اقتصاد شورک یک تا. ستین یگرید زیچ حرف، جز ها،حرف ٔ  بقیه رد،کن دایپ تحقق اییک جامعه یاسیس

 .88«باشد رگذاریتأث رهیغ و یفرهنگ و یاسیس ازلحاظ تواندنمی ند،کن مستقل ند،کن خودبهمتکی ند،کن داریپا

 
 آن است. فرهنگی و... ایرانی شرط تحقق اهداف حکومت و تأثیرگذاری سیاسی، ٔ  سرمایهحمایت از تولید ملی و کار و 

 محوریوارداتیافته و مبارزه با قاچاق سازمان

که باید با آن مقابله شود، اما همین مسئله را در مورد  محوری و قاچاق استمبارزه با واردات مهم حمایت از تولید ملی،از لوازم 

 بینند. ایشان مبارزه با قاچاقیافته میاصلی را مقابله با قاچاق سازمان ٔ  مسئلهمردم مرزنشین و قاچاق خرد بدون اشکال دیده و 

 از و مرز لب از را قاچاق»دهند: قرار می موردتوجهآن از داخل کشور، مرز و گمرک تا مغازه را  گیریرهبینند و نمی بعدیکیرا 

 .89«کنید دنبال مغازه داخل تا مرز از پیش

درآمد گمرکی قرار  افزایش ٔ  وسیلهیم و آن را بازکنرا  رسمی آنگویند برای جلوگیری از قاچاق راه واردات تفکراتی که می 

 از یریجلوگ بهانه به که نیست منطقی توجیه یک هم این»کنند: های واردات را پایین بیاوریم هم مخالفت میدهیم و یا تعرفه
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حمایت از کار و 

سرمایه ی ایرانی

شکل گرفتن تولید ملی

استقالل اقتصادی

استقالل سیاسی

تأثیرگذاری /امکان تحقق اهداف حکومت

...سیاسی و فرهنگی و



 هایدولت در دولتی مسئولین با مکرّر بنده. »90«شود باز رسمی صورتبه کشور به انبوه واردات راه گمرکی، سود دریافت و قاچاق

 ار واردات جلوی یا ببریم باال خیلی را هاتعرفه ما اگر گویندمی کنیم،می صحبت که واردات ٔ  مسئله همین به راجع مختلف

 تا ما .گرفت باید جدی را قاچاق جلوی خب، است؟ درستی دلیل این شما نظربه. آیدمی قاچاق[ صورتبه] جنس همین بگیریم،

 بَرِکوله فالن قاچاق، از من مراد. کنید عمل جدی قاچاق با ٔ  مبارزه در ؛ایمنکردهعمل جدی خیلی قاچاق با ٔ  مبارزه در حاال

 ت،نیس چیزی که هااین طرف؛این آوردمی خودش کول روی داردبرمی را چیزییک طرفآن رودمی که نیست بلوچستانی ضعیفِ

 دهاص یا کانتینر هاده میگویم؛ را بزرگ ٔ  یافتهسازمان هایقاچاق من. ندارد اشکالی نشود هم مبارزه هاآن با ندارد؛ اهمیتی هااین

 توانیم؛یم ما داریم، قدرت ما دولتیم، ما ها؛این با کنیم برخورد برویم باید خب، بشود؟ کشور وارد قاچاق گوناگون اجناس کانتینر

 واهدخ کاهش بسیار الاقل یا شد خواهد گرفته جلویش یا بشود، جدی برخورد که چند مرتبه. کنیم برخورد هااین با طورجدیبه

 یست؛ن معلوم جنس سالمت اوالً : است بدتر بسیار گمرکی و دولتی واردات از قاچاق کشور؛ برای است بزرگی بالی قاچاق. یافت

 هایبآسی هااین. است داخلی تولید بازار کردن کساد که دارد را واردات اِشکال همان ثالثاً ؛شودنمی دولت عاید آن از درآمدی ثانیاً

 هایماندمآ ترینقوی گرفت؛ جدی خیلی باید را قاچاق با ٔ  مقابله دستگاه. کرد مقابله طورجدیبه قاچاق با باید نیست؛ کوچکی

 مه کلیبه اگر یا شد خواهد گرفته جلویش یا شود؛می که است این بنده ٔ  عقیده شود؛می و کار؛ این برای بگذاریم باید را

 هست وقتیک مثًلا. است فیط یک و عیوس و عام عنوان یک قاچاق،. »91«یافت خواهد کاهش اشمهمی بخش نشود، جلوگیری

 محسوب قاچاق مثلًا هک آورده خودش با هم صوتضبط دستگاه یک و آمده حاال و رفته شورک از خارج به فرضاً  نفر یک هک

 طبق اجناس آن خروج و ورود هرچند. است ردهک خارج خودش همراه را جنس فالن شور،ک از خروج موقع مثالً ای ؛شودمی

 یسک هک باشد داشته تیاهم یلیخ نیا هک ستین معلوم اما است؛ نیقوان از تخلف و شکنیقانون یک نیا البته و نبوده مقررات

 اچاقق باند یک با نفر یک هک هست وقتیک اما ؛بشود ظاهر هم انابه و توبه آثار هکبعدازآن خصوصبه ندازد؛یب تیصالح از را

 رد،ک نگاه واقعاً  دیبا. ستندین سانیک هااین است؛ قاچاق انجام یبرا طرق لیتسه و مقدمات دیتمه ارشک اصالً و دارد ارتباط

 نفر یک اما داشته، کیوچک تخلف معامله یک در نفر یک مثالً ای. ستین یافک عنوان صرف هک دیفهم و ردک مشخص را حدود

 و کندمی خرج ناحقبه ،آوردمی دست به ناحقبه است؛ چیسوءاستفاده و فاسد آدم اصالً شایمال تصرفات و معامله امر در هم

 .92«است یمال فساد هااین ؛دهدمی وآناین به ناحقبه

 رجحان تولید بر بازرگانی

دهد، ایشان اصل را بر در همین چارچوب، برخالف جریان رایج اقتصادی کشور که بازرگانی و تجارت را بر تولید ارجحیت می

. است آن یصنعت استقالل شور،ک یک ٔ  توسعه طیشرا از یکی»دانند: و تجارت را تنها در این حالت سودمند می قرار دادهتولید 

 ارک به ار خودمان یهایتوانائ م؛ینک هکیت خودمان رکف به م؛یستیبا خودمان یپا بر یصنعت هایزمینه ٔ  همه در میبتوان دیبا ما

 یصنعت ادلِ تب بازار در توانیدمی شما یوقتآن. ستاندن و دادن تبادل؛. دوجانبه تبادل اما است؛ تبادل یایدن ا،یدن البته. میریبگ

 زمال را نیا ما ؛خواهیممی را نیا ما. دیستیبا صنعت ٔ  درزمینه خودتان یپا یرو خودتان هک دیباش داشته گفتن یبرا یحرف

 دمتخ در تواندمی شورک یبازرگان»خواهند که در خدمت تولید قرار بگیرند: تجاری کشور می-از سیستم بازرگانی و ؛93«میدار

 دیبا اول از»دانند: فروشی( را اصل میخاماصل گذاشتن بر صادرات کاالهای نهایی )و نه  .94«ردیگ قرار یداخل داتیتول جیترو

 لیقب نیا از عیصنا ٔ  مجموعه ،کنممی عرض بارز ٔ  نمونه یک عنوانبه من را خودرو حاال -باشد ناظر خودرو سازندگان تکحر

 دافاه از یکی را یصادرات یبازارها ردنک دایپ ،یدولت هایدستگاه و بشود رکف اول از یعنی بشود؛ باز صادرات باب هک -است

 یستیبا هک است چیزهایی هانیا ردند،ک رکذ هک هانیا و یباغ و یزراع هایزمینه نیهم در خصوصبه. »95«بدهند قرار خودشان

 هکیت هااین یرو شاءاهللان... یشاورزک صادرات سازیصنعتی همان سراغ دیبرو. مینک زیپره هانیا واردات از ،توانیممی هرچه
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 رد بخصوص د؛ینکب یجد یبازنگر یک واردات، یهااستیس ٔ  درزمینه نیبنابرا ؛پذیرندمی و کنندمی تحمل هم مردم. شود

 یازهاین طبق یدولت بخش هر حاال هک -واردات به یبخش نگاه از. یشاورزک چه ،یصنعت چه م؛یدار یدیتول تیمز ما هک کاالهایی

توجه سازی و صادرات آن گویند به تجاریه سخن میعلم نیز ک . لذا در مورد96«شود زیپره حتماً -برود واردات دنبال خودش

 دارند.

 کیددارندتأمعنای قطع ارتباط با خارج نیست و های داخلی و عدم وابستگی بهبر تولید ملی و ظرفیت تأکیدزا بودن و این درون

 هایتظرفی دل از یعنی چه؟ یعنی است زادرون. است زادرون اقتصاد نیا»گرایی هم توجه کرد: باید به برون زاییدرونکه در عین 

 معنا نیا به زادرون خودمان؛ شورک اناتکام به است کیمتّ درخت، نیا و نهال نیا رشد ؛جوشدمی ما مردم خود و ما شورک خود

 و نیمکمی محصور را خودمان اقتصاد ما هک ستین معنا نیا به ،یمقاومت اقتصاد نیا یعنی ست؛ین گرادرون حالدرعین امّا. است

 یشورهاک یاقتصادها با دارد، تعامل یجهان یاقتصادها با است؛ گرابرون امّا است، زادرون نه شور؛ک خود در کنیممی محدود

 .97«ستین گرادرون امّا است، زادرون نیبنابرا ؛شودمی مواجه باقدرت گرید

 
 تولیدمحوری شرط پیشرفت است.

 اقتصاد بدون نفتسمت خروج از خام فروشی و حرکت به

ان بنیهای اصلی اقتصاد ما از دوران شاهنشاهی وابستگی به نفت است و راه خروج از آن را دانشدر نگاه ایشان، یکی از آسیب

جمهوری تسز دوران ریاا ایشان. نیاز شودبینند که کشور از صادرات نفت بیای میگونهشدن اقتصاد و رشد صنعت و کشاورزی به

د در این چارچوب، باال رفتن تولیاند. کردهعمومی تبدیل به یک گفتمان کنند و اساساً ایشان آن را می تأکید روی این مسئله

 روشف راه از ثروت لیتحص»دهند، مالک نیست: فروشی و... انجام میناخالص داخلی را مثل بسیاری کشورهای منطقه که با خام

... . میدش فروشیخام دچار ما ... .است زدنخودگول نیا ست؛ین شرفتیپ ست،ین رونق نفت، امثال و نفت مثل شدنیتمام منابع

 ببندد؛ را خودش نفت هایچاه سر رد،ک اراده هرگاه ار،یاخت با بتواند هک برسد جاییبه شورک دیبا هک مینک دایپ اعتقاد اول دیبا ما

 وجود همچنان یمعدن و خام مواد مختلفِ یهابخش در هافروشیخام. است نفت ٔ  مسئله حاال نیا. میبرس باور نیا به دیبا ما

 به میبخواه م،ینک دایپ نجات تیوضع نیا از میبخواه اگر ما. ماست شورک التکمش از یکی ماست، یهاضعف از یکی نیا و دارد؛

. است یعمل ،بنیاندانش یهاتکشر نیهم تیتقو راه از هم نیا است؛ علم به ٔ  تکیه راهش م،یشو نائل یقیحق یاقتصاد رشد

 خودش با علم. »99«یمل ثروت و یمل اقتدار به دنیرس یبرا است ایوسیله علم ملت، یک یبرا. »98«میبرو سمت نیا به دیبا ما

 شورک یک پول ؛کندمی جادیا لمهک نفوذ یاسیس و یاقتصاد یهابخش ٔ  همه در ؛آوردمی ینظام یبرتر و یاسیس ادتیس و رفاه

 هک است یعلم اقتدار با ملت، یک. »100«است علم یهنرها همه هااین. دهدمی رونق را شورک یک اقتصاد و کندمی تیتقو را

 یایدن در را واال دست و برتر استیس تواندمی هک است یعلم اقتدار با برساند؛ ایدن افراد ٔ  همه گوش به را خود سخن تواندمی
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 به ودشمی را علم است؛ طوریاین امروز. هاستتوانایی تابع پول ؛آیدمی دست به هااین دنبال به هم اقتصاد. شود حائز یاسیس

 را علم. آیدمی دست به علم ٔ  ناحیه از ،آیدمی دست به اگر هم ثروت. »101«شد یقو هم یاقتصاد ازلحاظ و ردک لیتبد پول

 م،ینک پلمپ را نفت یهاچاه درِ و میاوریب دست به دانشمان راه از را شورک درآمد میبتوان ما هک یروز آن. »102«دیبده تیاهم

. ماست ٔ  ذخیره نفت. است نفت از شورک ٔ  بودجه شتریب. خوریممی ذخایرمان از میدار ما امروز. است یخوب روز ما یبرا روز آن

 از واندبت ملت نیا و میبخور نان خود دانش از میبتوان هک برسد یروز دیبا. یناچار یرو از ؛کنیممی هیتخل میدار را مانگنجینه

 هب علم: دارند درپیپی افزائیهم یک. ردک خواهد کمک دانش به پیشرفت ثروت آن خودِ وقتآن. ندک دیتول ثروت خود دانش

 ملت نیا. »103«.میباش روز نیا دنبال دیبا ما. آیدمی وجود به افزائیهم دائماً ؛کندمی کمک علم به ثروت ،کندمی کمک ثروت

 یشاورزک ،یصنعت داتیتول هست، شورک نیا در هک یگوناگون معادن صادرات وه،یم صادرات گوناگون صادرات با دیبا بتواند، اگر

 ماندگار یربناهایز ساخت یبرا آن از اوالً . ماندمی و است ملت نیا یشگیهم ٔ  ذخیره ... نفت، .ندک اداره را شورک نیا خدمات و

 ،المللیینب استیس ٔ  درصحنه تواندمی رانیا ملت نفت، قدرت ٔ  وسیلهبه اً یثان. شودمی استفاده شورک یاساس هایسرمایه گرید و

 ٔ  همه ؛دهدمی قرار ریتأث تحت را ایدن ٔ  همه! نفروشم ماه ۶ را نفتم خواهممی من هک ندک اعالن وقتیک. ندک قدرت ابراز

. یردگمی انجام زمان طول در نیا! نمک ادیز قدراین ای نم،ک مک قدراین خواهممی دیبگو ای. دهدمی قرار ریتأث تحت را هااستیس

 مگند و دهندمی شورک ازین خاطر به را نفت پول نیهم شور،ک نیمسئول هم طرفآن از ،کندمی ضرر رانیا ملت طرف،ازاینپس 

 اآنج ،گذاردمی شما و من ٔ  سفره به پا و شودمی نان ،شودمی آرد کهوقتی ،شودمی وارد گندم نیا کهوقتی بعد! کنندمی وارد

 نفت یهاچاه درِ ما هک است نیا -نباشد تحقّق قابل هایزود نیا به است نکمم البته هک -من یواقع یآرزو» .104«شودمی عیضا

 نفت نام هب ییاالک شور،ک نیا مینک فرض یعنی ؛مینه ادیبن غیرنفتی محصوالت و االهاک بر اساس را خود اقتصاد و میببند را

 و واردات و صادرات خاطربه هک بسازد ایگونهبه را شورک نیا و شود عمل وارد خود رتیغ و تالش ٔ  با همه ران...یا ندارد... ملت

حداقلی از فروش نفت  ٔ  استفادهمعنای . این به105«نباشد نییپا متِیق نیا با همآن خود، نفت فروش محتاج ،یمصرف یازهاین

 روشف از یحداقل ٔ  استفاده بر ما ٔ  تکیه[ بلکه] نشود، استفاده نفت از گوییمنمی ما»خام و نه قطع مطلق استفاده از آن است: 

 گسترش هم از 107های کلی انرژی. لذا در سیاست106«گذاشت اریاخت در فرآورده صورتبه توانمی را نفت است؛ خام نفت

ن گفته موجود سخ ریذخا با متناسب نفت ٔ  شدهصیانت دیتول تیظرف شیافزا شور وک منابع املک شناخت و گاز و نفت تشافکا

 کردند. تأکید یعیطب گاز و خام نفت صدور یجا به یمیپتروش و گاز و نفت هایفرآورده صادرات ینیگزیو هم به جا

 المللیاولویت قائل بودن در تجارت بین

 سالمیا کشورهای تجارت سهم متأسفانه»ها جهان اسالم است: اولویت نیز قائل است که یکی از آنالمللی ایشان در تجارت بین

 استفاده هم هایظرفیت از کنند؛ مبادله باهم را امکاناتشان اینکه جای به اسالمی کشورهای یعنی است؛ کمی سهم نیز یکدیگر با

 اسالمی غیر کشورهای سمت به رو بیشتر کنند، کمک گذاریسرمایه و اقتصادی ٔ  توسعه و تجارت رشد برای یکدیگر به کنند؛

 دهیم. ... موانع اهمیت بیشتر اسالم دنیای درون در اقتصادی تحرک به باید ما .ماست ضعف این دارند؛ غرب سمت به رو و

 فکر یک اسالمی مشترک بازار فکر. بگیرند باید هادولت که است تصمیمی این شود؛ برطرف باید اسالمی کشورهای میان تجارت

اسالمی یا صندوق  ٔ  توسعهالمللی کشورهای اسالمی نظیر بانک . در همین چارچوب از نهادهای بین108«است عملی کامالً 

در آیند. می حساببهخواه و ضد سلطه ها کشورهای عدالت. یکی دیگر از این اولویت109کنندالملل اسالمی هم حمایت میبین
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حوزه عدالت دارد دین ندارد و ما اولی  و یکنقطه هستیم یک نقطه عدالت دارد ولی دین ندارد  ۲نگاه ایشان، اگر ما در دنیا بین 

ها لزومًا مبنای ما را نفهمیدند ولی دنبال چارچوب ما برای همین ما امثال چاوز و آمریکای التین را که این ؛کنیمرا انتخاب می

دیگر بلوک شرقی وجود ندارد که غربی ندارد، چراشرقی، نهدهیم. تزاحمی هم با نهرا اولویت قرار می هستنددر مقابله با سلطه 

تعریف  با سلطه مستضعفین ٔ  معارضهخواهی و ضدیت با سلطه عمالً در چارچوب که به یک استکبار دیگری وصل باشند و عدالت

 رد اگر. کند تأمین را آن نیست، عدالت اگر و برود هم عدالت دنبال باید اسالمى ٔ  جامعه. نیست شعار هم فقط عدل: »شودمی

 عدل، ٔ  نقطه آن به اسالم هستند، غیراسالمى هم دو هر و است ظلم ٔ  نقطه یکى و عدل ٔ  نقطه یکى که دارد وجود نقطه دو دنیا

 .110«دارد موافق توجّه است، غیراسالمى لو و

 
های کلی و اسناد سیاست راهبردی/عملیاتی ٔ  حوزه گفتمانی ٔ  حوزه آرمان

 باالدستی

 خودکفایی استقالل

 خودباوری

 قطع وابستگی

 ایرانی-اسالمی الگوی

 پیشرفت

 ظرفیت به تکیه

 داخلی

 ساخت استحکام

 نظام درونی

 

 اقتصاد مقاومتی

 اقتصاد بدون نفت

 ایرانی ٔ  سرمایهحمایت از تولید ملی و کار و 

 یافتهسازمان مقابله با قاچاق

 محوریتنظیم واردات و مقابله با واردات

 خودکفایی کاالهای استراتژیک کشاورزی

ضد  خواهانعدالتاولویت تجارت با جهان اسالم و 

 سلطه

 اقتصادی استقالل

 استقالل صنعتی

 خارجی گذاریسرمایه نبودن محور

 مردم به خدمت و اقتصادی هایآسیب رفع

 فروشی خام از خروج

های کلی اقتصاد سیاست

 مقاومتی

 ب( عدالت
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استقالل

اقتصادی

-الگوی اسالمی

ایرانی پیشرفت  و

نفی نسخه های 

خارجی
محور نبودن 

سرمایه گذاری 

خارجی

تکیه به ظرفیت 

داخلی و استحکام 

ساخت درونی

رفع آسیب های 

اقتصادی و خدمت به

مردم

ی خودکفایی کشاورز

یو تأمین امنیت غذای
استقالل صنعتی

حمایت از تولید ملی

و مقابله با 

واردات محوری و 

قاچاق

خروج از خام 

ون فروشی، اقتصاد بد

نفت

اولویت روابط با 

جهان اسالم و 

عدالت خواهان ضد 

سلطه



 بندیقابل مقولهاصلی  ٔ  حوزه ۵عدالتی در بی تحقق آن متضمن مقابله بارهبری بحث عدالت است که  ٔ  اندیشهدر  مبنای بعدی

 المال.ها و حیف بیترعایت اولویتعدم اسراف و . ۵ تکاثرو  اشرافیت .۴ . تبعیض۳ . فساد۲ . فقر۱ است:

 
 ترین آرمان و هدف اجتماعی دینمهم ٔ  مثابهبهعدالت 

، شوندهای اجتماعی و سیاسی نظیر آزادی، پیشرفت و... ذیل آن تعریف میآرمان ٔ  همهترین بنا در جامعه است و عدالت مهم

 در ارزش ترینمهم عدل، و عدالت .ها و تصمیمات کشور با این شاخص و برای تحقق آن به کار گرفته شودبرنامه ٔ  همهباید 

 بالعدل: »استها و نه مساوات، عدم وجود تبعیض در حقوق و حدود و احکام معنای برابری فرصتاست. این عدالت به جامعه

 نباشد، عدالت اگر. است وابسته عدالت به هم یاجتماع نظام است؛ وابسته عدالت به نیزم و آسمان األرض؛ و السّماوات قامت

 همان و ستین آنجاها در هک نباشد عدالت اگر آمریکایی کسب همان به آزاد یحتّ آزاد ٔ  یک جامعه در. ستین جامعه در چیزهیچ

 و برخوردار و مرفّه ٔ  طبقه خدمت در هم تیامن نباشد، هک ... عدالت بود. خواهد طبقه یک هیعل و طبقه یک نفعبه هم یآزاد

 بنده هک اینجا در من امثال و من وجود ٔ  فلسفه... . رودمی طرفیک به راتیخ ٔ  همه نباشد، عدالت اگر. است چیسوءاستفاده

 در. دریبگ را آن یجا یزیچ هک ستین ایمقوله ر... عدالتیغ ال و مینک اجرا را عدالت میبتوان ما هک است نیا هستم طلبه یک

 ٔ  جامعه را جامعه امروز دیبا ما» .111«است الزم یاقتصاد امور در ازجمله ،یاجتماع امور ٔ  همه در عدالت. است الزم عدالت جامعه

 .است امکاح و حدود و حقوق در ضیتبع عدم یمعنابه عدالت،. است ترمهم چیزهمه از عدالت ،یک جامعه یبنا در. مینکب عدالت

 یزندگ تأمین جهت در شور،ک یلک تکحر و هابرنامه هکنیا یعنی عدالت،. فیضع و محروم مردم به کمک یعنی عدالت،

 به د،ماندن محروم خود حقوق از ،یطاغوت نظام نیسنگ ٔ  سایه ریز در هک یسانک هک است نیا یمعنابه عدالت،. باشد مستضعفان

 یانسان حقوق هکنیا یعنی عدالت،. نباشند قائل ایویژه حق خودشان یبرا یخاص ٔ  عده هکنیا یعنی عدالت،. برسند حقوقشان

 یرهااک اساس بر ای و زور و بیفر برتکیه با هک یسانک یجلو اگر. شود اجرا مردم بر سانیک ،یاله حدود و یعموم و یاجتماع و

 نند،ک دایپ دست است، نبوده هاآن حق هک ییزهایچ به توانستند ت،یمعنو از منحرف و یمادّ  یهاعقل بر یمبتن و حیناصح

 عدالت، ردنک معنا در است نکمم» .112«است پیداکرده تحقق عدالت نند،کن دایپ خود ارک ٔ  ادامه یبرا یفرصت تا شود گرفته

 یهافرصت دادن ،هافاصله ردنک مک: دارد وجود ییهامسلّم قدر یک اما باشند؛ داشته نظراختالف ییهاگروه ای یسانک ،یافراد

 ها،قضاوت ها،نصب و عزل -ردنک جیرا یتیمکحا ٔ  بدنه در را عدالت ،یمل ثروت به متجاوزان مهار و ارکدرست قیتشو برابر،

 مهه رساندن، همه به را شورک یمال منابع آوردن، نظر ریز شورک زکمر مثل را ریفق مناطق و شورک دوردست مناطق -اظهارنظرها
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 یمعنابه عدالت» .113«ردیبگ انجام دیبا هک است عدالت هایاتفاق مورد و هامسلّم قدرِ از دانستن، منابع نیا کمال و صاحب را

 از بتوانند دیبا همه. است حقوق بودن سانیک ؛هاستفرصت بودن سانیک یمعنابه ست؛ین هایبرخوردار ٔ  همه بودنِ سانیک

 هب مردم و ردیبگ را حدود از متجاوزانِ و ستمگران بانیگر عدالت ٔ  سرپنجه دیبا. شوند مندبهره شرفتیپ و تکحر یهافرصت

 در یعموم اناتکام از مندیبهره یهافرصت اما باشند؛ داشته درآمد اندازه یک همه گوییمنمی». 114«نندک دایپ نانیاطم ن،یا

 :کندمی هیتوص اسالم هک گوییممی یلکش همان به را افکش نیا ردنِک پُر ما. »115«نباشد سوءاستفاده و ردیگ قرار همه اریاخت

 است؛ یاصل یشعارها جزو ،یاجتماع عدالت». 116«ردیگ قرار همه ٔ  مورداستفاده یعموم اناتکام و باشد همه مقابل در هافرصت

 :تأکیددارندحداقلی آن  تأمینلذا ایشان به عدالت حداکثری نه صرف . 117«راند هیحاش به و قرارداد دوم ٔ  درجه در را نیا شودنمی

 بالدن ما نه؛ قبولقابل حد یک در صرفاً  نه است؛ یثرکحدا عدالت م،یهست دنبالش ما هک یزیچآن م،یدار ازین ما هک یزیچآن»

 الشت دیبا نیا یبرا نیبنابرا ؛داریمفاصله یلیخ مرحله نیا تا. نباشد جامعه در ظلم خواهیممی ما م؛یهست یثرکحدا عدالت

 .118«ردک

 در ،المالبیت ٔ  هزینه در»قرار بگیرد:  موردتوجهها و هم در اهداف ها عدالت هم در روشگیریتصمیم ٔ  همهایشان معتقدند در 

 یاجرا هدف، دیبا دهد، انجام تواندمی... گانهسه یقوا در مسئول یک هک ییارهاک ٔ  همه در و نصب و عزل در ،یشخص ٔ  استفاده

 یاجتماع عدالت دیبا -قضا در اجرا، در ،گذاریقانون در -ومتکح هایبرنامه ٔ  همه در. »119«باشد عادالنه روشِ روش، و عدالت؛

 از ٔ  استفاده در ضیتبع رفع و مردم نیب در یاقتصاد افکش ردنک ... پُر. باشد هدف و موردنظر ،یطبقات هایشکاف ردنک پُر و

 و نایمجر ،گذارانقانون ،ریزانبرنامه ٔ  همه. ماست تیمسئول ترینسخت و ترینمهم مردم، طبقات انیم در یمل گوناگون منابع

 یهاشاخص ترینمهم از یکی و دهند قرار موردتوجه را نیا دیبا هستند، ارک مشغول گوناگون هایدستگاه در هک یسانک ٔ  همه

 ،دکنمی ریزیبرنامه هک کسیآن و گیردمی میتصم هک کسیآن ،گذاردمی قانون هک کسیآن. »120«آورند حساببه خود تِکحر

 شاقول و شاخص با دیبا حتماً  یاقتصاد تالش و یاقتصاد ارک و یاقتصاد تیفعال. »121«ندکب را یاجتماع عدالت ٔ  مالحظه دیبا

 گذاریسرمایه ما هک ستین نیا شیمعنا هم عدالت. شد خواهد یمنته ضرر به یاقتصاد تالش هر عدالت بدون. باشد عدالت

 عدالت طرفدار را خودشان روز آن هک است یافراد آن غلطِ تصورات نیا. مینده گذاریسرمایه ٔ  اجازه گذارسرمایه به ای مینکن

 حیحص مسئله،. ردیبگ انجام دیبا هک است بزرگ ارک یک است، عبادت یک است، ریخ یک هم ینیارآفرک نه. کردندمی یمعرف

 در چه ،اجرا بخش در چه ن،یتقن بخش در چه یدولت یهاتیریمد ،یشورک یهاتیریمد. است مجموعه نیا ردنک تیریمد

 نیا رد؛یگن انجام گریدیک به تعرض رد؛ینگ انجام حقوق از تجاوز رد؛ینگ انجام حق از تجاوز تا نندک تیریمد یستیبا قضا، بخش

 .122«برود پیشبه شاءاهللان خودش یاجزا ٔ  با همه اروانک

 اینجا هک من قتاًیحق م،ینباش عدالت دنبال ما اگر»دانند: گستری را شرط مشروعیت مسئولین کشور میخواهی و عدالتعدالت

 همدیگران  بود؛ خواهد نامشروع تصرّف نم،ک تصرّف هرچه و اختیاردارم هرچه یعنی بود؛ خواهد نامشروع وجودم ،امنشسته

 در یاله مواهب ترینمهم هک -خودش یاله مواهب از را جامعه ایمآمده ما. ایمآمده ضیتبع رفع و عدالت یبرا ما. طورهمین

 ما وجود م،ینباش یاجتماع عدالت دنبال اگر ما» .123«مینک برخوردار یمعنو و یاخالق مواهب نیهمچن و -دارد وجود عدالت
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هیچ تر شرط اسالمی بودن نظام و غیرقابل مناقشه در . در گامی مهم124«ندارد یمعن یاسالم یجمهور و است هودهیب و پوچ

دعوت. »125«است عدالت ،گیردنمی قرار مناقشه مورد یطیشرا چیه در و وجههیچبه اسالم ازنظر هک یارزش»بینند: می شرایطی

 ینظام هر و است دروغ و غلط هکبل ناقص، یدعوت ،یاجتماع عدالت درراه ریگیپ یعمل و راسخ یاعتقاد یمنها ،یاسالم نظام به

 و یراسالمیغ نباشد، آن یهابرنامه ٔ  سرلوحه در ن،یمحروم و ضعفا نجات و عدل و قسط تأمین اگر ،یاسالم شیآرا با هرچند

 کاری هیچ حقیقت در نباشد، اگر عدالت. »127«بود نخواهد یاسالم ما ٔ  جامعه ،یاجتماع عدالت تأمین بدون» .126«است منافقانه

 .128«است نشدهانجام

 سازی عدالتشاخص

 یگذارشاخص گر،ید مهم ارک یک»هست:  گذاریقانون ٔ  سنجهسازی عدالت و تبدیل عدالت به برای این کار احتیاج به شاخص

 امروز خب،. مینک دایپ را عدالت یهاشاخص هک است نیا ما ینظر مهم یارهاک از یکی. عدالت یهاشاخص نییتع است؛

 یصناق یهاشاخص یبعض ست،ین شاخص مطلقاً اشبعضی است؛ قبولقابل مشروط طوربه است، مطرح غرب در هک هاییشاخص

 را عهجام در عدالت استقرار را، عدالت یهاشاخص مستقالً مینیبنش دیبا ما. باشد شاخص است نکمم شرایطی در یبعض است،

 نیا هاآن از یکی هک ردیبگ انجام دیبا ارهاک یلیخ هم عمل ٔ  عرصه در البته. است نیا ارک مهم یهابخش از یکی م؛ینک دایپ

 و مجلس محترم ندگانینما توجهقابل ته،کن نیا. میبدان گذاریقانون در یاساس ٔ  سنجه یک و اریمع یک را عدالت هک است

 .129«شود توجه آن یدائم رصد نیهمچن و عدالت ٔ  مسئله به بالخصوص گذاریقانون در هک است نگهبان یشورا

 محوریت رفع استضعاف و فقر

حدود  رمهارژیم پهلوی هم خیریه داشت برای مبارزه با فقر، مثل بنیاد فرح پهلوی یا کتاب عدالت اجتماعی از نگاه شاهنشاه آری

 USAIDنظیر  نهادهایییا ها هم خیریه . آمریکاییاست صادرشدهها از آنسلمبه در این مورد -های قلمبهحرف صفحه ۵۰۰

ی خرج هایپول ر و... هم هستند؛داران مثل کارنِگی، فورد، راکفلآمریکا برای توسعه را دارند؛ بنیادهای سرمایه المللیبینآژانس 

 قالبانزند. در نگاه اسالم ناب و رهبر به هم نمیکه عامل فقر است، ی را ولی روابط قدرت و ثروت و نابرابرکنند، کردند و میمی

 ففقط باید به فقرا کمک کرد که باید عوامل نابرابری و ایجاد فقر را برهم زد، یعنی فراتر از مقابله با فقر، باید به مقابله با استضعانه

 و رفع عوامل محرومیت پرداخت.

کردند، عدالت را غیر از ای به فقرا محدود می، عدالت را در رسیدگی خیریه۷۰ ٔ  دههویژه در هایی که بهایشان برخالف نگاه

 ،یاجتماع عدالت. ردک یتلق سانیک را ۲ نیا دینبا. است یاجتماع عدالت تأمین از ریغ فقر، با مبارزه»بینند: مبارزه با فقر می

. ایشان معتقدند 130«است گرید ٔ  مسئله یک و باالتر ارزش یک ض،یتبع هرگونه رفتن نیب از و جامعه در عدل استقرار یعنی

آفرینی مستقیم در رفع مردم را به نقش ٔ  همهاستقرار عدالت اجتماعی عامل رفع فقر است، گرچه تا تحقق آن از جانب حکومت 

 جامعه طیمح در عادالنه منظا و یاجتماع عدالت استقرار راه از ،ایجامعه هر در یاصول لکش به فقر عالج»خوانند: فقر فرامی

 نیا. نندک مصادره خود سود به است، همگان حقّ هک را یثروت نتوانند ،انددیگران حقوق به اندازیدست اهل هک یسانک تا است

 فقط یاجتماع هایبرنامه یاجرا. دارند دوش بر ینیسنگ ٔ  وظیفه خود ٔ  نوبهبه هم مردم اما است؛ یومتکح و یدولت ٔ  وظیفه یک

 شاهد و برسد ثمر به یاجتماع هایبرنامه تا ماند منتظر شودنمی اما است؛ پذیرامکان جیتدربه و مدتمیان و بلندمدت در

 تالش راه نیا در توانندمی هک است یسانک ٔ  همه و مردم خودِ ٔ  وظیفه نیا. بود جامعه در گرسنگان فقر و محرومان تیمحروم

 امر هک آنجایی»مردم و مشخصاً مستضعفین باشد:  ٔ  تودهایشان معتقدند باید بین مصالح خواص و توده، اولویت با . 131«نندک
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 جامعه، ممتاز و مندبهره و کوچک هایمجموعه و خواص با - هستند تو عدالت محتاج هک ییهاآن – مردم ٔ  توده نیب شد ریدا

 و هاریزیبرنامه و شود محسوب ما ارک یدرست اریمع و باشد ما شعار دیبا معنا نیا امروز .بده حیترج را مردم ٔ  توده حتماً

های شدید مردم نگاه ایشان عالوه بر توجه به رفع محرومیت .132«باشد هیقض نیا دنبال به ما یردهاکعمل و هاگذاریسیاست

 یمل منابع از شودمی هک ینکمم ثروت هکنیا یبرا تالش یعنی فقر، با مبارزه»سازوکاری و ساختاری به مبارزه با فقر دارند: 

 .133«نگردد اسراف و شود مصرف نهیبه لکش به بعد و شود استخراج نهیبه لکش به اوالً  د،یآ دست به و گردد استخراج

الب و پایبندی به انق های کشور باشندپس مستضعفین و محرومین، رفع استضعاف و محرومیت باید محور تصمیمات و برنامه

 در و خدمت در هااین ٔ  همه هک یاسالم یجمهور نظام و ما دستگاه ٔ  مسئله ترینمهم»: دانندمعنا میبدون این محوریت را بی

 جامعه در تیمحروم و فقر رفع یبرا وششک یعنی ؛ایمگفته بارها و میمعتقد آن به ما ٔ  همه هک است یزیچ همان است آن جهت

 یهاارک و رفت هیقض نیا دنبال و دیسنج نیا به را هابرنامه صحت دیبا واقعاً. محروم و مستضعف طبقات به کمک و تیحما و

 در رونق جادیا و تیمحروم و فقر رفع هدف با دیبا ،گیردمی صورت شورک در یارک هر» .134«قرارداد بعد هایاولویت در را گرید

 نظام یواال اهداف به توانندمی مردم هک است ییفضا نیچن در. باشد -خاص یقشرها و مردم از یبخش نه -مردم عموم یزندگ

 مردم انیم حیصح نحوبه جامعه راتیخ هک ییفضا نند؛ک دایپ دست -یاخالق یتعال و یروح املکت و تیمعنو یعنی -یاسالم

 ظلم یسک به هم هک باشد مراقب ومتکح و نظام و ببرد را آن ٔ  بهره و اوردیب صحنه به را خود استعداد سکهر شود؛ میتقس

 کمال دیبا را هااین یاسالم یجمهور یهادولت ٔ  درباره. است نیا فقر کنیریشه یمعنا. نماند محروم کسهیچ هم و نشود

 ومتکح هک باشد یمحروم و مستضعف مردم خدمت در دیبا ،یتالش و قانون و استیس و تکحر هر ما، نظام در» .135«قرارداد

 پابرهنگان محروم، طبقات. »136«است ردهک دچار ضعف و استضعاف به مختلف، جهات از را هاآن ها،طاغوت بلندمدت و یطوالن

 شورند؛ک نیا صاحبان امام، ریتعب به هک یسانک. باشند اریمع و محور هاتیفعال و هاتالش تمام یبرا دیبا جامعه، نیمستضعف و

 و هاآن یبرا دیبا زیچهمه. ردندک تحمل خودشان جان با را، دشمن تجاوز مقابل در ارانهکفدا دفاع را، جیبس را، جنگ هک یسانک

 زرمند و مرفه قشر اما ندارند؛ بونیتر و بلندگو مردم، محروم قشر. ایمآمده عدالت یاجرا یبرا ما» .137«باشد هاآن منافع جهت در

 ؛رندبمی شیپ را ارشانک و کنندمی نفوذاعمال هابدنه در بخواهند، هرجا هم ؛کنندمی استفاده ناحقبه هاتریبون از هم زورمند، و

 جادیا نفعبه تیمحروم رفع دیبا ،یبخش و ییاجرا یهااستیس ٔ  همه در دولت یاصل اهتمام. مانندمی نیزم محروم قشر آن یول

 را شورک چقدر و کنیممی تیمحروم رفع ما چقدر ار،ک نیا با. گیردمی قرار موردنظر هک باشد یزیچ اولین دیبا نیا. باشد عدالت

 اشتغال، .دانیدمی خوب یلیخ را هاآن شما ،مؤثرند شتریب تیمحروم رفع در ییزهایچ چه هکنیا البته. کنیممی یکنزد عدالت به

 یدنمع ای یصنعت ٔ  پروژه یک خواهیممی اگر مثالً. مؤثرند تیمحروم رفع و اهشک در گر،ید گوناگون موارد و مهیب درمان، ن،کمس

. 138«مکارکنی اساس نیا بر است؛ چقدر یاجتماع عدالت جادیا در آن ریتأث مینیبب دیبا اوّل ٔ  درجه در م،ینک اجرا را یارتباطات ای

 ن،یقوان در را هاآن بدارند؛ را مؤمن مردم نیا و مستضعف و محروم و ارگرک طبقات پاس هک کنممی سفارش هممسئوالن  به»

 شور،ک ٔ  اداره استیس .بدهند قرار موردتوجه دارند، یدولت هایدستگاه با هک یگوناگون مراجعات ریسا در و یادار مراجعات در

 یاجرا درصدد اخالص، ٔ  با همه و جدوجهد به دیبا. »139«باشد هاآن از تیمحروم رفع و محروم طبقات سود جهت در دیبا

 و دستتهی و محروم طبقات از تیمحروم رفع عدل، استقرار درراه گام نیبرتر ما، ٔ  جامعه در امروز. باشند جامعه در عدالت

 انقالب از ت،یمیصم و اخالص با همواره و دارند و اندداشته دوش بر مراحل ٔ  همه در را نظام بار نیشتریب غالباً که است درآمدکم

 محور و شورک هایریزیبرنامه ٔ  همه رأس در دیبا اندانقالب یواقع صاحبان هک محروم یقشرها از دفاع. اندکرده دفاع اسالم و
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 رفتشیپ ٔ  اندازه و یچگونگ با ،یاقتصاد ٔ  برنامه و استیس هر صحت و باشد آن مختلف یهابخش در یاقتصاد اتکتحر ٔ  کلیه

 رفع و محروم طبقات سود جهت در دیبا شور،ک ٔ  اداره استیس. »140«شود دهیسنج بلندمدت، ای مدتکوتاه در هدف، نیا در

 میرژ براندازخانه و خائنانه یهااستیس براثر هک ما مردم تیثرکا و نشینانکوخ و پابرهنگان». 141«باشد هاآن از تیمحروم

 هستند و اندبوده نظام نیا و انقالب نیا اورانی ترینبااخالص و نیترصادق همواره ،برندمی سر به تیمحروم و فقر در ،شاهیستم

 ت،یمحروم و فقر رفع ،یاسالم نظام دهد. ... در قرار خود ٔ  سازنده هایبرنامه صدر در را آنان از تیمحروم رفع دیبا یاسالم نظام و

 یسخن محرومان، و مستضعفان نجات درراه مجاهدت بدون انقالب، اصول به پایبندی و است اول طراز یهاهدف شمار در

 هاآن به خانواده، نیا یاعضا گرید با برابرشان حق رغمعلی هک هستند یسانک شور،ک محرومان. »142«است پوچ ییادعا و معنیبی

 و کردندمی ومتکح دارانکمپانی و نیخوان مقتدر، و باال یقشرها ها،لیفام شور،ک نیا در. است شده ظلم دراز انیسال طول در

 و تیریمد و همت و ثروت یعنی ند؛ک تکحر روند آن سِکع جهت در یستیبا زیچهمه. است بوده هاآن نفع به قانون و قدرت

 یستیبا دولت، هایبرنامه تمام در. برود مظلوم و محروم یقشرها آن برکشیدن کخا از جهت در شور،ک یمعنو و یمادّ اناتکام

 .143«ردیبگ قرار موردتوجه معنا نیا

 سازی کردندهایی گفتماندیدند، هم عوامل ایجاد نابرابری و فقر؛ لذا دورهها را میمقابله با فقر هم تنبلی آدم ٔ  حوزهرهبری در 

 فقر را این ٔ  همهکردند. ولی  تأکیدو حتی اسم سال را بر این مبنا انتخاب کردند یا در بحث سبک زندگی روی فرهنگ کار 

تواند گویند کسی که نخبه است و میین نابرابری است که فقر ایجاد کرده است و میکه ا ها هستندندیدند و متوجه برابری فرصت

ح موضع صری اینجاداری هم هست که رهبری گیریم. فقر حاصل روابط استعماری و سرمایهبیشتر تالش کند، جلویش را نمی

 دشوموجب فقر و عدم امکان مقاومت ما میالمللی و حل شدن اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی های نهادهای بیندارند که نسخه

 که قبالً بررسی کردیم.

 گذاریفسادستیزی عامل حفظ امنیت سرمایه

تنها از منظر مبارزه با فساد و حرکت غیرشرعی و فسادستیزی است. ایشان نه ،دیگر در نگاه ایشان به عدالت بااهمیتعنصر 

ساالرانه های سرمایهبرخالف نسخه 144گذاری دارنداین موضوع نگاهی راهبردی اقتصادی و از منظر امنیت سرمایه بهغیرقانونی که 

کنند: های ناسالم توجه میدهند به جلوگیری از فعالیتزدایی و عدم مقابله با فساد و... نسبت میکه امنیت سرمایه را در مقررات

 ورطبه گذاریسرمایه تیامن دیبا. شود گذاریسرمایه شورک داخل در تا میدار اجیاحت هم گذاریسرمایه تیامن ٔ  مسئله به ما»

 یاداقتص انیجر اندازیراه و ینیارآفرک شرفت،یپ یبرا هست، مردم آحاد اریدر اخت هک ییهاثروت از بتوان تا شود تأمین املک

 مطمئن گذاریسرمایه و جوانان یبرا اشتغال جادیا و سالم یاقتصاد تیفعال ٔ  تشنه ما شورک امروز. »145«ردک استفاده شورک

 ٔ  یندهجو و یعلم رکمبت و یشاورزک در فعال عنصر و صنعتگر و گذارسرمایه آن، در هک است ازمندین یفضائ به همهاین و ؛است

 و بوده مطمئن یاقتصاد و یمال امور انیمتصد صداقت و امانت و یومتکح ارتباطات سالمت و صحت از قشرها، ٔ  همه و ارک

 و ازطلبانیامت اگر و نشود قطع ،یومتکح اناتکام از نندگانکسوءاستفاده و مفسدان دست اگر. نندک آرامش و تیامن احساس

 خواهند یدینوم و یناامن احساس همه ،طلباشتغال و نندهکدیتول و گذارسرمایه نشوند، طرد انحصارجو، و پرمدعا خواهانزیاده

 عدالت به راجع هک شما گفتند یبعض. »146«شد خواهند قیتشو یرقانونیغ و نامشروع هایراه از استفاده به آنان از یسانک و ردک

 لگرهاچپاو و دزدها. است شتریب یاقتصاد تیامن باشد، عدالت اگر. است سکعبه ؛رودمی نیب از یاقتصاد تیامن ،زنیدمی حرف

 ؛آیدیم خوشش عدالت از ببرد، سود قانون طبق و ندک گذاریسرمایه خواهدمی هک یانسان. برندمی سود عدالتیبی از هک هستند

                                                           
 امام خمینی )س(. ارتحال سالگرد مناسبت به پیام( ۱۳۷۰/ ۳/ ۱۳) 140
 کارگران. و کشور فرهنگی امور مسئوالن و معلمان با دیدار( ۱۳۶۹/ ۲/ ۱۲) 141
 (س) خمینی امام حضرت ارتحال سالگرد مناسبت به پیام( ۱۳۶۹/ ۳/ ۱۰) 142
 وزیران.با هیئت دیدار( ۱۳۶۹/ ۶/ ۱) 143
 کنیم.های مردم در اقتصاد را ذیل عنوان آزادی و جمهوریت بررسی مینگاه ایشان در مورد سرمایه 144
 نظام. کارگزاران دیدار( ۱۳۸۵/ ۳/ ۲۹) 145
 قوا. سران به ایماده هشت فرمان ۱۳۸۰/ ۲/ ۱۰) 146



 باشد؛ داشته تیامن یاقتصاد ٔ  صحنه دیبا باشند، اقتصاد ٔ  درصحنه مردم خواهیممی اگر. »147«اوست بانیپشت و پشتوانه عدالت

 با ٔ  مبارزه بشود؛ بسته قانون ٔ  شکننده و قانون ٔ  دورزننده و چیسوءاستفاده و مفسد دست یستیبا ،خواهیممی را تیامن اگر

 ایدرودروازهیب ٔ  خانه یک مثل شورک یاقتصاد وضع اجتماع، وضع چنانچه ... اگر بشود؛ گرفته یجد دیبا نیا است؛ نیا فساد

 ینیمت ٔ  شایسته بِینج انسان است، معلوم خب خورد، برد، خواست هرچه رد،ک عمل خواست هرجور آمد، خواست هکهر هک بود

 شود،ب سازیشفاف دیبا است؛ یزیفسادست نیا یاصل شرط ،سازیشفاف. آیدنمی جلو طبعاً ند،ک ارتزاق حالل راه از خواهدمی هک

 تیامن احساس و آمد خواهد طیشرا نیا در یاقتصاد فعالِ د؛یایب وجودبه باثبات یفضا دیبا د،یایب وجودبه یرقابت یفضا دیبا

 ،آورَدمی به دست یثروت خود ینیارآفرک ای خود ٔ  سرمایه ای خود ارکابت با هک کسیآن ییفضا نیچن یک در وقتآن. ردک خواهد

 یک ددرآم سبک و ثروت سبک[ وقتآن] شد، یسالم یفضا فضا چنانچه اگر. کندمید ییتأ و کندمیت یحما او از یاسالم نظام

 .148«است نظام موردحمایت و دییتأ مورد و مباح زیچ

 یصاداقت فعالیت شورک در خود پول با خواهندمی هک یسانک»با فساد تضمین حضور عناصر سالم اقتصادی است: این مبارزه 

 دست هب ثروت همهاین شودمی نامشروع هایراه از دندید یوقت -نندک دیتول و ندازندیب راه مزرعه نند،ک سیتأس ارخانهک -نندک

 هک شودمی موجب یاقتصاد مفاسد با مبارزه گویندمی ایعّده. نندک نامشروع ارک بروند هک شوندمی قیتشو هم هاآن آورد،

 و وسهوس داریسرمایه هر نشود، مبارزه یاقتصاد فساد با اگر است؛ سکع هیقض گویممی من اما ند؛کن گذاریسرمایه ،دارسرمایه

 و بندوبست مشغول برود گر،ید یطوالن هایراه و آن مقدمات و دیتول پُردردسر ارک به شدن وارد یجا به هک شودمی قیتشو

 از شورک هک است نیا دوم ضرر نیبنابرا ؛کندمی قیتشو و کشاندمی فساد به هم را گرانید فاسد، یک. شود زیفسادانگ یارهاک

 دیبا م،یردک دعوت آن به را گانهسه یقوا مسئوالن ،150ریاخ امیپ در ما هک ایمبارزه نیا. »149«.ماند بازخواهد یاقتصاد فعالیت

 هسوءاستفاد قصد هک گذاریسرمایه است؛ سالم گذارِسرمایه نانیاطم و تیامن احساس یبرا ایوسیله نیا. شود گرفته جدی

 مشروع سود ندارد؛ هم یالکاش ؛کندمی گذاریسرمایه سود یبرا ،کندمی گذاریسرمایه هک سکهر البته. دارد استفاده قصد ندارد؛

 و یدلسوز و تعهّد عدم خاطربه عمدتاً هک -نامشروع یسودها جلوِ دیبا. ردک جادیا فاصله نامشروع و مشروع سود نیب دیبا. است

 یقیحق یمعنا به -قاچاق ٔ  پدیده با و شود گرفته -است رانیمد و مسئوالن از یبعض یسو از گوناگون یهالغزش نیهمچن

 اسدمف با ٔ  مبارزه بدون م،یباش داشته یمردم سالم ارک و یمردم گذاریسرمایه توانیممی ما نشود تصور». 151«گردد مبارزه -لمهک

 داشته مک را مردم گذاریسرمایه و مردم تکمشار ما هک شودمی موجب یاقتصاد مفاسد با ٔ  مبارزه هک نشود تصور و ؛یاقتصاد

 دو یکی حاال هستند؛ یسالم مردمان سالمند، ارک اهل بشوند، یاقتصاد دانیم وارد خواهندمی هک یسانک ثرکا چون نه م؛یباش

 جادیا عنوانهب ندیاین یسانک هک دینک مراقبت نیدورب و نیزبیر ن،یزبیت یهاچشم با دیبا. شوندمی دایپ ناسالم یهاآدم هم نفر

 موجب یاقتصاد مفسد با برخورد» .152«ردینگ انجام یواقع ینیارآفرک اما رند،یبگ کیبان التیتسه ینیارآفرک و ارک جادیا و اشتغال

. هاچیفادهسوءاست هستند؛ یمعدود تعداد یاقتصاد مفسد. مردم تیثرکا ست؟کی رمفسدیغ. رمفسدیغ یبرا است یاقتصاد تیامن

 یدارا نندک احساس ،کنندمی ارک یاقتصاد امر در هک اجتماع ٔ  صحنه فعاالن ثرکا مردم، ثرکا تا بشود سخت برخوردِ هااین با

 سالم رقابت بسترساز فساد، کنیریشه و فساد با ٔ  مبارزه. »153«اندگرفتهپیش هاآن هک است یراه آن حیصح راه و اندامنیت

 .154«میردک ابالغ هک است ۴۴ اصل یهااستیس نیهم به کمک و است یاقتصاد
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 گذاری را فراهم کرده و شرط پیشرفت کشور است.فسادستیزی، امنیت اقتصادی و سرمایه

 ،شودمی مقابله آن با شدّت به هک یزیچ ،یاسالم نظام در»کنند: تر از مبارزه با اعتقاد بد تجویز میمبارزه با فساد را قاطعایشان 

 و غیراخالقی عمل و حیصح ریغ عمل با هک شودنمی مقابله طوراین نادرست، و بد اعتقاد با ،یاسالم نظام در. است فساد رسوخ

 .155«شودمی مبارزه فساد رسوخ ناکردهخدای

 نیست، احساس ...قانونی وخوری، سوءاستفاده، بیامنیت اقتصادی در معنای باز گذاشتن راه مفت ،در چارچوب تصوری ایشان

 دییتأ را آن هم ما و هست هم یدرست حرف هک است؛ مطرح هم یاقتصاد تیامن بحث روزها نیا»عدم وجود مزاحم است: 

 ،یاداقتص ارک شور،ک نیا در هک باشد یطور دیبا هک میدار راسخ اعتقاد شور،ک نیا در یاقتصاد تیامن ٔ  درباره هم ما. کنیممی

 ارک نیا ٔ  اراده هک یسانک و باشد پذیرامکان نوعش هر از یاقتصاد یسازندگ و یاقتصاد رونق ،یاقتصاد تالش ،یاقتصاد تکحر

 یبرا اهر گذاشتن باز یعنی ،یاقتصاد تیامن جادیا هک ندک الیخ یسک مبادا...  .دهند انجام را ارک نیا بتوانند تیامن با دارند، را

 و نیقوان هک ستین نیا یمعنابه ،یاقتصاد تیامن! یاقتصاد یزالوها و یاقتصاد هایچیسوءاستفاده ،یاقتصاد یخورهامفت

 ارک بخواهند ،یقشر هر از شور،ک نیا مردم آحاد و هاانسان هکنیا یعنی یاقتصاد تیامن. شود گرفته دهیند شور،ک سالم مقررات

 اما شد؛ نخواهد هاآن مزاحم یسک هک بدانند تجارت چه ،گذاریسرمایه چه ،یشاورزک کارچه ،یصنعت کارچه نندکب یاقتصاد

 یاقتصاد هایوخمپیچ از توانستند ،یسازندگ دوران در چه و جنگ دوران در چه هک کسانیآن هک ستین آن شیمعنا نیا

 ینامشروع تکحر نیچن بتوانند هک باشند داشته را انکام نیا آورند، وجودبه نامشروع یهاثروت و نندکب نامشروع هایاستفاده

 دانیم شیمعنا ست؛ین اقتصاد ٔ  مسئله در بودن مسلکهُرهُری ،یاقتصاد تیامن یمعنا. دهند انجام یاقتصاد تیامن عنوانبه را

 روعمش راه نه نامشروع راه از خود ٔ  کیسه ردنک پر یبرا یفرصت هر از منتظرند هک یسانک و هاچیسوءاستفاده و هازرنگ به دادن

. اشدب داشته تیامن یستیبا دهد، اجازه را آن قانون هک ایگذاریسرمایه نوع هر. باشند داشته توجّه را نیا ست؛ین ببرند، بهره

 یناامن ر،یخهن است؛ بوده شورک یقانون یهابخش ای شورک مسئوالن ٔ  ناحیه از یاقتصاد یناامن حالتابه هک نشود هم تصوّر

 رهااک در اختالل یک نوع هست، چیسوءاستفاده یک هک هرجا. است بوده چیسوءاستفاده هایآدم قِبَل از شتریب هم یاقتصاد

 .156«اعتقادداریم آن به هم ما و است مهمی ٔ  مسئله هم یاقتصاد تیامن ن،یبنابرا ؛دارد وجود هم یناامن طوریک و هست

 هک کسانیآن. است یناامن از یگرید بخش ،یاقتصاد یناامن»دانند: اساساً این تعاریف غلط از امنیت اقتصادی را ناامنی می

 نیا ،هازرنگی با ،غیرقانونی یارهاک با هااین دارند، کیوچک هایسرمایه یسانک اگر ؛کنندمی ناامن را یاقتصاد یهاطیمح

 یولتد اناتکام ن،یا از باالتر هک هاییآن. کنندمی مصادره خودشان سود به و کنندمی نابود را مردم اناتکام و کوچک هایسرمایه

 بتوانند، هک هرجا و کنندمی مصادره خودشان نفعبه ،یقانون یهازگاهیگر و مقررات و نیقوان بر تسلّط با ،هازرنگی با را یعموم و

 یقتصادا وضع شورک یک در اگر دینیبب شما. کنندمی ناامن را یاقتصاد یهاطیمح هااین ؛گذرندنمی یشخص هایسوءاستفاده از

 دننک سوءاستفاده هااین از استفاده با توانندمی یسانک هک است قانون از یهازگاهیگر نیهم وجود علت، چند از یکی است، ماریب

 .157«شانندکب خودشان سمت و نفعبه را دولت و مردم اناتکام و نندک پر را خودشان یهابیج و

بر ساختن کشور و شرط دارند و آن را مقدم موردتوجهمعنای عام را نیز که امنیت به معنای خاصتنها امنیت اقتصادی بهایشان نه

 و تیفعال هایصحنه و هاعرصه ٔ  همه در شورک یک ت،یامن بدون و است یمهم ٔ  مقوله اریبس ت،یامن»بینند: ضروری آن می

 ٔ  مقوله در ،یشهروند و یشتیمع مسائل ٔ  مقوله در ،یاقتصاد یهاشرفتیپ ٔ  مقوله در علم، ٔ  مقوله در است؛ لکمش دچار تالش،
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 یاساس و یاصل نیازپیش اورد،یب ارمغان به شورک یک یبرا را یمل بزرگ افتخارات تواندمی هک یمقوالت ٔ  همه در شور،ک یسازندگ

 .158«امنیت از است عبارت

 
 دارد. امنیت بر پیشرفت اولویت و تقدم

 یصاداقت تی... امن آمد، وجود به یقضائ تیامن اگر»بینند: امنیت اقتصادی می ٔ  مقدمهدر همین چارچوب ایشان امنیت قضایی را 

 .159«آمد خواهد وجودبه هم

 شرط پیشرفت ،مبارزه با فساد

 یاقتصاد مفاسد با دیبا هک میردک تأکید و میگفت ما هکنیا: »داندشروط پیشرفتی اقتصادی می رهبری مبارزه با فساد را یکی از

بل اقمدر  .160«کنندمی یجد یهابیآس دچار را شورک شرفتیپ اساس هاپدیده نیا هک است نیا خاطربه شود، مبارزه قاچاق و

گوید اجازه بدهیم کشور را بسازند، اگر در کارش هم قدری برداشتند، طبیعی است. در نگاه ایشان مبارزه با فساد نگاهی که می

ای مبارزه ماده ۸توان با آن به توسعه رسید. در پیام خواهیم و اساساً نمیاین مسئله مبنایی است. ما چنین اقتصاد ناسالمی نمی

شود. جالب است آن موقع که رهبری این که مبارزه با فساد موجب خروج سرمایه نمی گویدمیقًا همین را رهبری دقی ،با فساد

بر مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن را عامل  تأکیدمتباین با آن قضائیه  ٔ  قوهرا فرمودند بسیاری نخبگان و حتی فقیهی در رأس 

 آن به ار گانهسه یقوا مسئوالن ر،یاخ امیپ در ما هک ایمبارزه نیا» :ی استولی نگاه رهبری چیز دیگر دانستند،فرار سرمایه می

 هک گذاریسرمایه است؛ سالم گذارِسرمایه نانیاطم و تیامن احساس یبرا ایوسیله نیا. شود گرفته جدی دیبا م،یردک دعوت

 هم یالکاش ؛کندمی گذاریسرمایه سود یبرا ،کندمی گذاریسرمایه هک سکهر البته. دارد استفاده قصد ندارد؛ سوءاستفاده قصد

 دمع خاطربه عمدتاً هک -نامشروع یسودها جلوِ دیبا. ردک جادیا فاصله نامشروع و مشروع سود نیب دیبا. است مشروع سود ندارد؛

 هب -قاچاق ٔ  پدیده با و شود گرفته -است رانیمد و مسئوالن از یبعض یسو از گوناگون یهالغزش نیهمچن و یدلسوز و تعهّد

 هایگذاریسرمایه شورک در شودمی موجب مفسد و فاسد با مبارزه گویندمی یبعض. »161«گردد مبارزه -لمهک یقیحق یمعنا

 ار ارهاک نیا دانش و هستند ارهاک نیا متخصّص هک یسانک. است شده رد یعلم ازلحاظ و غلط حرف، نیا. ردینگ صورت یمال

 هاینا. آیدمی نییپا شورک آن در گذاریسرمایه نسبت باشد، داشته وجود فساد شورک یک در اگر گویندمی و دانندمی دارند،

 گذاریهسرمای نسبت باشد، مترک فساد هرچه اما ؛شودمی مترک گذاریسرمایه نسبت باشد، شتریب فساد هرچه. است شدهثابت

 خطاها و انحرافات نیا با دامکهر خود، یجا در یقضائ مسئوالن و خود یجا در یدولت مسئوالن اگر. »162«کندمی دایپ رشد
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 اشتغال، لکمش -یاقتصاد معضل نیا هم و شد خواهد ادیز مختلف هایزمینه در دولت مسئوالن ییاراک هم نند،ک برخورد

 هک شودمی موجب هم فساد، با برخورد یعنی ؛شد خواهد حل عمدتاً -رهیغ و پول به مربوط مسائل واردات، و صادرات لکمش

 شد خواهد موجب عامل ۲ نیا. شندکب عقب و بترسند ارکانتیخ یهادست هک شودمی موجب هم نند،کب یشتریب دقّت افراد،

 توانندمی هک دارند وجود شورک در یسانک یوقت تا. »163«دیآ وجود به شرفتیپ دولت، و شورک یجار و یاقتصاد یارهاک در هک

 معامله هم یقانون یهاصورت در مثالً هک است نیا ظاهرش و ببرند النک و حساببی هایبهره و سودها شور،ک یهایموجود از

 قانونیبی هم باطنش است نکمم اگرچه دارد؛ یقانون لباس لکش الظاهرعلی یعنی -کنندمی گریواسطه و کاریمقاطعه و اجاره و

 یک اریاخت در ازحدبیش اناتکام وجود یعنی ؛ستین نکمم یزیچ نیچن. شد نخواهد کنریشه شور،ک در فقر ،کش بدون -باشد

 از شهیهم هک هم یتورّم نیهم. ردیگ قرار مردم ٔ  بقیه دسترس در شور،ک اناتکام و داتیتول هک گذاشت نخواهد معدود، جمع

 یقیدق توجّه دولت، مختلف هایدستگاه در یستیبا. ردک خواهد دایپ ادامه آخر تا هست؛ هم حق و نالندمی همه و نالیدمی آن

 وجود هم یقانون اناًیاح اگر. شود گرفته الن،ک یهاثروت به منجر و یمنته حِیرصحیغ و غیرمنطقی هایاستفاده جلوِ هک شود

 نیا چون ،بخشدمی را جهینت نیا هک است شدهوضع درجایی مقرراتی ای است، شده گذارده غفلت یرو از قانون، نیا هک دارد

 توجّه گوناگون، یهابخش ٔ  بقیه و دولت ئتیه و یاسالم یشورا مجلس و شود عالج قانون آن یحتّ دیبا دارد، را بیع و ضرر

 .164«ندک فراهم را نهیزم آن نگذارند و ندینما عالج یطور را نیا هک نندک

 
 مبارزه با فساد شرط پیشرفت است.

 ها فساد آمیز استوسیع تعریف فساد در اقتصاد: ناکارآمدی ٔ  دامنه

، رانتهای نامشروع، وسیعی دارند ثروت ٔ  دامنهاقتصاد در تعریف ایشان  ٔ  حوزهعالوه بر موضوع خاص مفاسد اقتصادی، فساد در 

 ما»شود: هم شامل میرجحان داللی بر تولید را  شغلی و ثبات مقررات، گرایش مصرفی وصاری، نبودن امنیت ازات انحامتی

 ٔ  نقطه بود، اگر. نباشد ضیتبع آن در و باشد سانیک همه یبرا هک باشد داشته مقرراتی مانیادار دستگاه هک میدار اجیاحت

 سبک هایراه. شود اصالح دیبا و است فساد بود، اگر باشد؛ نداشته وجود ارتشاء و رشوه دیبا. شود اصالح دیبا و است یفاسد

 از یسانک اگر. شود اصالح دیبا و است فساد نیا ردند،ک ثروت سبک نامشروع هایراه از یسانک اگر. باشد مشروع دیبا ثروت

 ریفق شوند، ثروتمند خودشان هکنیا متیق به را گرانید و آوردند دست به بادآورده یهاثروت ردند،ک استفاده جایب ازاتِیامت

 برابر یهافرصت از نتوانستند همه و آوردند وجود به یانحصار ازاتِیامت جامعه در اگر. شود اصالح دیبا و است فساد نیا ردند،ک

 ارک امعهج در خواهدمی هک یانسان اگر نبود؛ مقررات ثبات و یشغل تیامن اگر. شود اصالح دیبا و است فساد نیا نند،ک استفاده

 شیراگ جامعه در اگر. شود اصالح دیبا و است فساد هااین ندادند، فرصت او به ردن،ک تالش یبرا و بستند را وپایشدست ند،ک

 دیبا را هااین. است فساد نیا دارد، حیترج دیتول بر یدلّال ،یاقتصاد یهاتالش در اگر. است فساد نیا است، رشدروبه یمصرف

 اندانضباطبی شورک ٔ  اداره یهابخش مسئوالن خصوصهب اندانضباطیبی حالت دچار مردم اگر. هاستاین اصالحات. ردک اصالح

 یعنی یانسان اتکمل جوانان، در اگر. است فساد نیا ست،ین تیمسئول احساس اگر. است فساد نیا ست،ین یاجتماع انضباط و

 احساس عدم ،یارک فساد ...یعنی فساد،. »165«است فساد نیا ،کندنمی دایپ رشد ارک و تیفعال نشاط، صدق، صفا، شجاعت،
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 و هاشاخه هااین. مردم یهاذهن با و یعموم ارکاف با مواجهه در تیمسئول احساس عدم ،یعموم خدمات میتقد در وجدان

 هایسوءاستفاده ،یاقتصاد یهااخالل از یکی. است قاچاق ٔ  مسئله ،یاقتصاد یهااخالل از یکی. »166«است فساد هایشعبه

 استفاده التیتسه از ینام یک با یسانک. است شورک یهاکبان در مردم به متعلق ذخایر از است؛ یمل هایسرمایه از گوناگون

 یگاه است، نفر یک ٔ  کیسه از یدزد یگاه. است یدزد نیاست، ا انتیخ نیا ؛کنندمی مصرف یگرید یجا در اما ،کنندمی

 .167«بشود مواجهه دیبا هااخالل نیا با. است ترسنگین نیا است؛ ملت یک ٔ  کیسه از یدزد

 دایپ سالمت یاجتماع و یاقتصاد مناسبات»گویند: فساد از اصالح مناسبات اقتصادی و اجتماعی غلط سخن میایشان فراتر از 

 مردم آحاد ٔ  عهده بر هم و -یاسالم یشورا مجلس و هیقضائ ٔ  قوه دولت، ٔ  عهده بر -است مسئوالن ٔ  عهده بر هم ن،یا ند؛ک

 رد تفاخر به شیگرا و یافراط گراییمصرف ،یرباخوار قاچاق، رواج یعنی چه؟ یعنی غلط یاجتماع و یاقتصاد مناسبات. است

 اریکب یخارج ارگرک نفعبه را یرانیا ارگرک هک است نیا شیمعنا هک آن یداخل هاینمونه مقابل در یخارج مصنوعات از استفاده

 هایدستگاه و مسئوالن خود اول ٔ  درجه در. شود داریب مسئوالن و مردم در یداخل مصنوعات از ٔ  استفاده به افتخار دیبا. کندمی

 در یاقتصاد غلط مناسبات یوقت .دهند تیاهم و نندک توجه تهکن نیا به مردم آحاد بعد ٔ  درجه در و گانهسه یقوا و یدولت

 بادآورده یهاثروت آوردن دست به یبرا قدرت از ٔ  سوءاستفاده یوقت باشد، داشته رواج خواریرانت یوقت باشد، مکحا جامعه

 .168«شودمی دیناام است، یواقع شکزحمت و نندهکدیتول هک یسک باشد، داشته رواج

 لوازم مبارزه با فساد

در موارد متعدد نیز به این  اندای به آن پرداختهماده ۸مبارزه با فساد لوازم مختلفی دارد که ایشان بیش از همه در فرمان 

 ار مقررات دیبا: »دیگر به نظارت و برخورد توجه دارند. ٔ  الیهفساد و در  هایراهدارند و عمدتًا در یک الیه به بستن  موردتوجه

 یک به برگردد ناگهان یاقتصاد تیفعال یک اریاخت هکنیا. نندک مک را یادار هایوخمپیچ نند،ک وتاهک را هاراه نند،ک شفاف

 نیتربزرگ نیا ند،کب فراهم را ارک یک سرنوشت و نه ای یآر دیبگو بتواند او هک نشسته اداره فالن در و زیم فالن پشت هک یمأمور

 و نیقوان قواعد، دیبا. دیاین شیپ ن،یا هک ردک یارک دیبا. است لغزش معرض در است؛ خطر معرض در مأمور نیا. است ضربه

چیز نگاه به فساد رهبری بیش از همه ٔ  حوزهدر  .169«ندک دایپ رییتغ هست، نجایا در هک آنچه اساس بر و شود اصالح هاروش

 نظام اصالح و جادیا»های کلی نظام در امور مسکن به سیاست ۵اصالح سازوکارها و ساختارهای فسادزا دارند، مثاًل در بند 

 اصالح»به  گذاریسرمایه قیتشو امور در نظام یلک هایسیاست ۶یا در بند  170«نکمس و نیزم یاطالعات کبان جادیا و هامالیات

 ردنک یمنطق و مقررات در صراحت درآمدها، تیشفاف ،هامالیات ثبات قیطر از گذاریسرمایه تیتقو جهت در یاتیمال نظام

البته در کنارش به برخورد با عناصر فاسد و تشویق عناصر سالم نیز توجه  اند.عنوان عوامل فسادزا توجه کردهبه« هامعافیت

 اند.کرده

 های نابرابرتبعیض و فرصتمبارزه با 

 گر،ید مهم ارک یک»صورت بگیرد: ها و قوانین بدون نابرابری در فرصترشد ایجاد شود و های برابر تبعیض باید فرصت ٔ  حوزهدر 

 قانون، و خدا ٔ  مالحظه یجابه استحقاق، ٔ  مالحظه یجابه ها،تیقابل ٔ  مالحظه یجابه یعنی ض،یتبع. است ضیتبع با مبارزه

 هایآرمان تمام شاءاللّهإن: »فراگیری است ٔ  حوزهایشان  ٔ  اندیشهمربوط به تبعیض در  ٔ  حوزه !171«بشود هارابطه ٔ  مالحظه

 شورک رسرتاس در ایمنطقه و یاستان ،یشهرستان ،یفرد ضیتبع رفع ض،یتبع رفع آن ترینِمهم از هک برسد جهینت به انقالب

 .172«است رانیا ملت مختلف یهابخش اریاخت در امروز هک یعیطب یهاثروت و استعدادها گرفتن ارک به و است؛

 تبعیض عامل فساد
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 ثروت هک است نیا از بدتر شود، خرج بد اما باشد، ثروت و پول ایجامعه در اگر»دانند: ایشان تبعیض را از عوامل فسادزا می

 با توأم و ناحق ٔ  آمدهدستبه حیناصح هایثروت آن با ایعّده هم ماند، خواهد یباق خود یجا به هاتیمحروم هم چون نباشد؛

 نگوناگو یهایهرزگ و ادیاعت و فساد -است فسادآور خودش جامعه، از ییقشرها بودن دستتهی. آورندمی وجود به را فساد فساد،

 ادفس با لذا است؛ مردم یپا ریز یگرید فساد مرداب باز خودش هم فساد راه از ایعدّه شدن ثروتمند -آیندمی شیپ فقر براثر

 .173«شود مبارزه دیبا

 ها عامل تبعیض و فسادکار اقتصادی مسئولین و امتیاز دادن آن

ان و ها به نزدیکعدالتی از نگاه ایشان کار اقتصادی مسئولین و امتیاز دادن آنجدی بر بی مؤثریکی از عوامل تبعیض و موارد 

 و مختلف هایدستگاه هک یسانک و قدرت زکمرا ،یاسالم نظام در»کنند: کلی نفی می صورتبهدوستان و... است که آن را 

 آنگاه ،شد طوراین اگر. نندک نگاه گناه یک عنوانبه خود، یبرا یشخص ثروت جمع به دیبا ،اختیاردارند در را امضاءها و هاتیریمد

 فالن اوست؛ اریاخت در بزرگ ٔ  مناقصه فالن و یخارج تجارت فالن هک یمسئول اگر الّا و ماند؛ خواهد کپا هادامن و هادست

 و یشخص منافع یبرا دهد اجازه خودش به اوست، دیلک ریز پول صندوق فالن و اوست یامضا ریز پُرخرج و مهم ٔ  پروژه

 واهدخ اتّفاق یزیچهمان ند،ک استفاده -است مردم و شورک به متعلّق هک -انکام نیا از انش،یکنزد ای خود یبرا ثروت آوریجمع

 زکمرمت نقطه یک در ثروت یعنی است؛ افتاده اتّفاق ایدن در امروز و گذشته در ظالمانه یهاستمیس دچار یشورهاک در هک افتاد

 نآ با مبارزه یبرا اسالم هک است یزیچ نیا است؛ ضیتبع نیا. دیگرد خواهند فقر و تیمحروم دچار یریثک جمع و شد خواهد

 نعمة تیرأ ما: فرمایدمی السالمعلیه امیرالمؤمنین هکنیا .مینک مبارزه آن با دیبا م،یهست اسالم یمّدع هک هم ما. است آمده

 ٔ  دهشضایع حقوق نارشک در دیبدان آمده، وجود به ایانباشته ثروت دیدید شما هرجا یعنی ع؛یمض حقّ  هاجانب یف و الّا موفورة

 قدرت، و نفوذ از استفاده با ومت،کح مسئوالن و ارگزارانک هک است نیهم اشعمده مصداق و یاصل مظهر دارد؛ وجود یفراوان

 جارتت هوا، آب، ن،یزم از استفاده انکام گوناگون، زکمرا بدهند؛ وام راحت هاکبان نند؛ک استفاده یعموم اناتکام از بتوانند راحت

 بود، یخال شیپ کیاند تا ایدن مال از دستشان هک یسانک دینیبب ناگهان بگذارند؛ هاآن اریاخت در را ردنک صادر و واردکردن و

 نیا از بخواهند اگر خصوص،به شورک یباال مسئوالن و وزرا انِیآقا. »174«است یقانون هم ارک ظاهر ؛اندپیداکرده گزاف یهاثروت

 ال،کاش و دغدغه هیچبی ،دهندمی ارائه هک را یخوب و خالص و بزرگ خدمت نیا و نندک خالص را خودشان گوناگون، هایدغدغه

 یهاتالش و هافعالیت در هک است نیا راهش بدارند، مستدام اللّه شاء إن شور،ک نیا یبرا و نندک ثبت خودشان عمل ٔ  نامه در

 رگید یهابخش در خوب، یهاتخصّص با یسانک اگر هک است طوراین ... قاعدتاً. نشوند وارد مطلقاً  ،یگروه و یشخص یاقتصاد

 طبعاً. داشت خواهند یشتریب یدرآمد و ترراحت یهایزندگ. بشود هم بهتر شانیزندگ است نکمم البته نند،ک ارک بروند شورک

 نیا به. ردک خواهد مترک هابخش گرید از را، هاتنعم و هایبرخوردار سطح مقدار یک قاعده، برحسب. ستین طوراین وزارت،

 رکف به بحمداهلل دانممی البته. دینک تأمین را خودتان یزندگ هک دینباش رکف به. دیبساز و دینک تحمّل را نیا. دیبساز مقدار،

 مختلف، سطوح در گوناگون یهابخش مسئوالن و رانیمد ٔ  همه یبرا درواقع ،گوییممی شما به ما هک آنچه حاال یول د؛یستین

. خداست دست به ز،یچهمه. نندک تأمین را خودشان ٔ  آینده هک نباشند رکف به شور،ک رانیمد. نندک تیرعا دیبا و دارد تیحج

به د،ینک زیپره و داریدنگه دور را خودتان هک هرچه ،یاقتصاد یهاتیفعال در. خداست دست به همآن ٔ  ادامه و یزندگ ٔ  اداره

 هکنیا یبرا د،ینک اجتناب خودتان، ٔ  ویژه ارک آن غیرازبه یارک هر از من، نظربه هکبل است؛ شورک نفعبه و ارتانک و شما نفع

 خود یبرا طلبانهرفاه یزندگ از اعراض اسالم، آموزش تبعبه ونیانقالب و انقالب روش. »175«دیده انجام را خودتان ارک دیبتوان

 ثروت شورک در د،یتوانیم هرچه د؛ینک ادیز را یمل درآمد د،یتوانیم هرچه د؛ینک جادیا رفاه د،یتوانیم هرچه مردم یبرا. بود

 .176«نندکن رو طلبیرفاه یزندگ به ،اندمسئول یوقت تا الاقل نیمسئول. نه خودتان اما د؛ینک دیتول

 از تبعیض، عامل براندازی انقالب شدهحاصلمرفه جدید  ٔ  طبقه
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های عمومی از همین طریق را خطر بزرگ این تبعیض و اندازی به ثروتمرفه جدید از طریق دست ٔ  طبقهگیری ایشان شکل

 در یدیجد ٔ  ممتازه ٔ  طبقه هک هستند نیا درصدد قتاًیحق و کنندمی تالش هک هستند یسانک»بینند: انقالب می ٔ  براندازنده

 ثروت زکمرا بر بودن مشرف و هاوپاداریدست و هازرنگی و هاانتصاب و هاانتخاب خاطربه. آورند وجود به یاسالم یجمهور نظام

 و ممتازان ٔ  طبقه ،دیجد ایطبقه یک و ندازندیب دست یعموم اموال به ،اندگرفته ادی را آن یزرنگ با هک ینامشروع قیطر از و

 مکش درون از حال رد؛ک یسخت برخورد طورآن ل،خِمُ و معارض و دردبی مرفهان با ،یاسالم نظام. نندک درست دردبی مرفهان

 مینک کمک یاسالم یجمهور در ما دینبا» !؟177«است یشدن نیا مگر! ندک طلوع دیجد دردبی مرفّه ٔ  طبقه یک ،یاسالم نظام

 .178«ردیبگ انجام ارک نیا میبگذار دینبا. دیجد یاشراف برخوردارِ ٔ  طبقه یک د،یجد ٔ  طبقه یک جادیا به

 سازوکارهای تعدیل ثروت برای جلوگیری از تعمیق تبعیضکارگیری به

سازوکارهایی نظیر مالیات باید برای تعدیل ثروت و کنترل تمتعات مردم به کار گرفته شود و در آن حتی حمایت از طبقات 

 ناتاکام از مردم مختلف یقشرها تمتّع»قرار گیرد:  موردتوجهمصرف جامعه و محدود کردن اقشار باال و پرمصرف مستضعف و کم

 بخش کی البته. نندک یزندگ طورآن ایعدّه و شود ادتریز روزروزبه هافاصله هک باشد یطور یستینبا. باشد متعادل دیبا شور،ک

 جابه و متناسب یهااتیمال گرفتن: ندک تأمین تواندمی ات،یمال به مربوط بخش و ییدارا و اقتصاد وزارت هم را ارک نیا از عمده

 گرفته یشتریب اتیمال دارند، ادیز مصرف هک یسانک از شودمی گفته هکنیا. »179«برندمی هاییاستفاده و سودها هک یسانک از

 از دارند، یمک مصرف هک کسانیآن. است یخوب حرف است، یمعقول اریبس حرف شود، داده هاآن به یمترک ٔ  یارانه شود،

 هاآن از دولت اگر هک کنندمی مصرف آب مک یقدربه هستند هابعضی. شوند مندبهره یعموم یهاکمک از ،یدولت یهاکمک

 ٔ  هزینه یستیبا هااین خوب، ؛کنندمی مصرف آب هاآن برابر ۲۰ ،هاآن برابر ۱۰ هابعضی. ندارد یمانع رد،ینگ هم را آب پول

 ت؛اس ممنوع گریاشرافی است؛ ممنوع غفلت است؛ ممنوع یخودشگفت است؛ ممنوع توقف شرفت،یپ درراه. »180«بدهند یشتریب

 توانیممی هک هاستتیممنوع نیا با. است ممنوع نیمسئول یبرا افتادن، ایدن زخارف کردنجمع رکف به است؛ ممنوع جوئیلذت

 افکش از است عبارت التکمش از یکی»باید توجه کرد که تبعیض برای مردم دردآورتر از فقر و نداری است:  .181«میبرس قله به

. دهدمی آزار را مردم ن،یا. نیسنگ و سخت یهاتیمحروم مقابل در ناروا هایبرخورداری و یاقتصاد مسائل در ضیتبع و یاقتصاد

 حدّ  تا ار هااین جلوِ توانیدمی قانون با د؛ینک مراعات را هااین دیبا شما ن،یقوان در. است گزنده مردم یبرا ضیتبع فقر، از شیب

 شانن را خود ییاراک قانون تا باشد داشته وجود حتماً خوب ییاجرا تیریمد دیبا ست؛ین چیزهمه قانون، البته. دیریبگ یادیز

 .182«دارد یادیز اریبس سهم هم قانون نیکل دهد؛

 هاگذاریسیاستجلوگیری از دخالت طبقات باال در 

ع و انحراف آن به نف هاگذاریسیاست، دخالت طبقات باال در ایشان ازنظراجتماعی تبعیض و شکاف  ٔ  ایجادکنندهیکی از عوامل 

 و سانیک ،یاسالم هنیم خداداد اناتکام از استفاده در و قانون برابر در جامعه، افراد ٔ  همه دیبا یاسالم نظام در»خویش است: 

 لیم قانون، برخالف نتواند کسهیچ و نباشد به زورگویی قادر یقدرت صاحب چیه. باشند متعادل ات،یح مواهب از مندیبهره در

 و تیمحروم رفع و باشند ومتکح خاص موردعنایت جامعه، پابرهنگان و محروم طبقات. ندک لیتحم گرانید به را خود ٔ  اراده و

 آن قدرت ،یمال نکتم خاطربه کسهیچ. شود محسوب یقضائ دستگاه و دولت بزرگ ٔ  وظیفه قدرتمندان، برابر در آنان از دفاع

 افکش شیافزا به جامعه، در یتکحر و ریتدب چیه و ندک نفوذ و دخالت جامعه تیریمد در و شورک یاسیس امور در هک ابدین را

 و رفاه جهت در را آن هایبرنامه و نندک حس خود یحام و بانیپشت را یاسالم ومتکح پابرهنگان،. نجامدین ایاغن و فقرا انیم

 .183«ابندیب خود تیمحروم رفع
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 عامل تبعیضبیکاری 

ر ایشان بر مقابله با بیکاری نقش آن د تأکیدانجامد توجه دارند، مثالً یکی از دالیل ایشان به عوامل مختلف که به تبعیض می

 جمع حقّ به دینبا درآمد، و اشتغال و ارک نبودن براثر ن،یا بر عالوه. برود هدر هاجوان یروین دینبا»تشدید شکاف طبقاتی است: 

 ٔ  فاصله و طبقات نیب ٔ  فاصله ،یاریکب چون شوند؛ محروم جامعه راتیخ از و شود ظلم -اندآفت نیا دچار هک -مردم از یریثک

 هایاهر از هم ایعّده مقابل، در ؛راندمی فقر هایدرّه ته به شتریب روزروزبه را ایعّده. کندمی شتریب روزروزبه را یغن و ریفق نیب

 .184«روندمی شیپ ثروت هایقلّه طرفبه گوناگون

 تبعیض عامل اسراف

 چرا ندیبگو یبعض هک ستین یگداباز یمعنابه جوییصرفه»رود: تبعیض عامل ایجاد اسراف نیز به شمار میدر نگاه ایشان، 

 ٔ  الزمه جامعه، در اسراف. نندکن رویزیاده و اسراف یول نند،ک استفاده نه؛. نندک استفاده خدا یهانعمت از مردم گذاریدنمی

 آن هب اسالم در کههمان ،حیصح جوییصرفه. است یاله نعمت و یعموم اموال عییتض ٔ  مایه و ثروت نابرابر میتقس و گریاشرافی

. ستا ردنکن عیضا را یاله نعمت و ردنکن حرام را خدا مال ردن،کن رویزیاده یمعنابه. ستین نخوردن یمعنابه گویندمی قناعت

 عدالت هب کلی لکش در هک باشد متوجّه دیبا ند،ک عمل است یاسالم دستور یک هک را جوییصرفه و قناعت بخواهد ایجامعه اگر

 .185«شود پرداخته عدالت ٔ  مسئله و یاجتماع

 اولویتهای بیالمال و خرججلوگیری از حیف بیت

 ائلمس ٔ  درزمینه ... عالج از... یبخش»ایشان است:  موردتوجهالمال نیز المال و فساد که حیف بیتتنها میل بیتنه ،اساساینبر

 حاال -جایب خود،یب اد،یز یهاخرج یک اوقات یگاه است؛ شدنیتأمین فسادها با ٔ  مبارزه و هاجوییصرفه نیهم در ... یاقتصاد

 خرج امّا ست،ین حرام صراحت آن با باالخره امّا باشد، حرام معنایکبه هم زائد دیشا است؛ زائد امّا است، حرام ریغ هک آنجایی

 .186«ردک یادیز و بزرگ یارهاک توانمی قیطر نیا از ؛توانمی و ؛بشود گرفته دیبا شیجلو -است یزائد

 دیگر آن ٔ  نمونهنیز  نتیجه در زندگی مردمو پرداختن به مسائل بی طرح مسائل انحرافی جا،های بینهنکردن، هزی گذاریاولویت

 ییارهاک به پرداختن امروز. است حرام ،یادیز و یفاتیتشر و الزم ریغ درجاهای شورک یهاپول و اعتبارات ردنک نهیهز»است: 

 نندک یاسیس قدرآن را شورک یفضا هایبعض هکنیا. است مسرفانه ارک یک ندارد، یارتباط مردم یزندگ یعمل هایجنبه به هک

 یبرا دیبا هک یارک از را رهاکف و هاذهن و -طوریک .... است بزرگ غفلت یک رد،یگ قرار الشعاعتحت شورک یاصل مسائل هک

 تالکمش حل و شرفتیپ یبرا هک ییارهاک به را خود یهاذهن دیبا همه. ستین مصلحت چیه ردن،ک منصرف رد،یگ انجام مردم

 امور نیمسئول از من». 187«نندک منعطف -اشتغال ٔ  مسئله مردم، یاقتصاد مسائل مردم، یشتیمع مسائل -است الزم شورک

 ٔ  درجه ازین اما باشد، هم موردنیاز است نکمم لو و -ندارد تیاولو هک یدرجاهای ،یعموم اموال مصرف ٔ  درزمینه جداً  خواهممی

 ستین ازین هکییجاآن. دینک یخوددار ،اولویتبی ازین و تیبااولوّ ازِین نیب است ریدا امر هکییجاآن. نندک یخوددار -ستین یک

 انکام نیا و نشود مصرف هم آنجا هست زین یباالتر حاجت اما هست، حاجت هکییجاآن. نشود مصرف حتماً ست،ین حاجت و

 ردنک خرج و مصرف از دیبا دارند، ارکسرو نیمسلم المالبیت با هک یسانک امروز. »188«گردد مصرف باالتر و برتر حاجت در یمال

 ته،ناخواس یخدا یمسئول اگر. است المالبیت ٔ  عادالنه میتقس راه ن،یا. نندک یخوددار ،یمردم و یعموم مصارف ریغ در المالبیت

 خلفت ن،یا ند،ک مصرف خود نیمرتبط و انیکنزد و دوستان یبرا ای و یشخص مصارف در را آن ای بورزد، اسراف المالبیت امر در

 یعموم مصارف همان و شدهمعین قانوناً هک یقیطر همان در نیمسلم المالبیت دیبا. است المالبیت امر در یواقع قرار و عدل از

 خواهیممی هک یاقدام هر ما هک نباشد طوراین. »189«شود مصرف دارد، عهده بر را شورک فیوظا از ایوظیفه هک ییهابخش و

 نیا بودن دیمف صرف. ستین یافک نیا. است یدیمف اقدام اقدام، نیا هک مینک تفاکا نیا به است، ایهزینه مستلزم هک مینکب
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 ردنک نهیهز ت،یاولو بدون. باشد داشته تیاولو دیبا ما، ینونک طیشرا در. مینکب را نهیهز نیا ما هکنیا یبرا ستین یافک ار،ک

 .190«ستین زیجا

و  دارندها اهتمام که در مورد فضای عمومی کشور ایشان به پرداختن به اولویت فقط در مورد هزینه در مسائل خاص اقتصادینه

 دیتهد را ما دشمن هک امروز فقطنه. است بارانیز شورک یبرا یاسیس مجادالت»بینند: ل آن میخِهای سیاسی و... را مُجنجال

 ینحوبه یهرروز هایبعض اگر. است مضر یاقتصاد یهاچرخ انداختن راه و یسازندگ یبرا است؛ مضر شهیهم هکبل ،کندمی

 .191«است شورک ضرر به هااین نند،ک موهوم ٔ  مسئله یک به متوجّه را یعموم ارکاف و نندک درست یدیجد ٔ  مسئله

 زدگی و اصالح الگوی مصرفانضباط مالی، مقابله با مصرف

 ایشان است. موردتوجهچارچوب، عدالتی و یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی اقتصاد کشور درهمینعنوان یک بیماجرای اسراف به

های خوبی را که در کردیم، رهبری بعضی حرفهای صندوق و بانک جهانی را اجرا میکه ما داشتیم نسخه هاییدورهدقیقاً در 

ها را از محتوای خود تهی کردند و با محتوای آن ؛ها گرفتند، مثل انضباط مالیهای کلی بد آنها بود را در قبال حرفآن نسخه

های غلطی است دهند نسخهای که بانک و صندوق به ما میاشتند این نسخه. رهبری اعتقاد د192انقالبی و اسالمی ارائه نمودند

 المللی پول و بانک جهانیانضباط مالی را که در تعاریف صندوق بین ؛دانستنداستعماری می گفتیم، کهرا چنانو این نهادها 

که باید انضباط مالی،  کردند ۷۳ شعار سال ،داشت گرفتند و با معنای درستهای عمومی کاهش هزینه مستلزممعانی غلطی 

های واقعی در صندوق و بانک، اولویت رفع کسری بودجه و زدودن از خرج ٔ  نسخهو برخالف  پرهیز از اسراف و شفافیت باشد

گذاری و مدیریت مصرف اموال عمومی و حتی خصوصی اعالم کردند: معنای اولویتنیازهای عمومی و... را تجویز نکردند و آن را به

 رویهزیاد و ردنک خرج در رویزیاده و یمال وپاشریخت. اسراف و رویزیاده ،وپاشریخت با مقابله یعنی یمال و یاقتصاد انضباط»

 انضباطیبیاسمش  فقط. است منشیبزرگ و رمک نه و سخاست و جود اسمش نه. ستین یخوب صفت وجههیچبه مصرف، در

 تیرعا و کنندمی مصرف خودشان یبرا یادیز و کنندمی خرج یادیز ؛کنندمی خرج خودبی هک یسانک. است یمال و یاقتصاد

 و یاقتصاد اناتکام ازلحاظ انضباطبی من ازنظر هک هستند هاییانسان ،کنندنمی یاقتصاد اناتکام ازلحاظ را جامعه یموجود

 هم هاآن. کنندمی مصرف را یعموم اموال هک یسانک خصوصبه. ردک مصرف و خرج حاجت، و ازین قدربه دی... با .هستند یمال

 زا نند. ... منک مصرف یادیز دینبا و مطلبند نیا مخاطب ،کنندمی خرج وکتابحساببی را خودشان اموال هک یسانک مانند

 باشد، هم موردنیاز است نکمم لو و -ندارد تیاولو هک یدرجاهای ،یعموم اموال مصرف ٔ  درزمینه جداً خواهممی امور نیمسئول

 آنجایی .دینک یخوددار ،اولویتبی ازین و تیبااولوّ ازِین نیب است ریدا امر هک آنجایی. نندک یخوددار -ستین یک ٔ  درجه ازین اما

 ودنش مصرف هم آنجا هست زین یباالتر حاجت اما هست، حاجت هک آنجایی. نشود مصرف حتماً ست،ین حاجت و ستین ازین هک

 .193«گردد مصرف باالتر و برتر حاجت در یمال انکام نیا و

طلبی اند، گرچه رفاهرسمیت شناختهت قائل شدند و رفاه را در چارچوب دینی و عدم اسراف بهوزدگی و رفاه هم تفابین مصرف

 -تاس غرب فرهنگ شوم یهاسوغات از یکی خود، هک -ستین گراییمصرف ٔ  روحیه جیترو یمعنابه ،یمادّ رفاه»اند: را نفی کرده

 بهداشت و سالمت تأمین ،یعیطب منابع از استفاده و معادن استخراج عمران، و یآباد ازنظر شورک هک است یمعننیبد هکبل

 علم و برسد قبولقابل حد به ،یخود یانسان یروهاین یذات یاستعدادها برتکیه با تجارت، و دیتول رواج و یاقتصاد رونق جامعه،

 «.بربندد رخت افتادگیعقب و فقر هاینشانه و شود یهمگان تجربه و قیتحق و فرهنگ و

بندی کردند: حتی اصالح الگوی مصرف سامان درنهایتو  194زدگیهایی نظیر مقابله با مصرفبعدها هم این مسئله را در قالب

ور در سال حتی در اوج بحران سیاسی در کش. 195گذاری در جای درست را هم مصداق اصالح الگوی مصرف دانستندسرمایه

نای معمعنای مصرف نکردن نیست، بهاین اصالح الگوی مصرف، بهگذاری کردند. نام اصالح الگوی مصرف نامسال را به ۱۳۸۸
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 رفمص جابه ردن،ک مصرف درست یمعنابه جوئیصرفه ست؛ین ردنکن مصرف یمعنابه جوئیصرفه»درست مصرف کردن است: 

 مصرف را مال انسان هک است نیا اقتصاد در و اموال در اسراف. است ردنک ثمربخش و ارآمدک را مصرف مال، ردنکن عیضا ردن،ک

 .196«است مال دادن هدر قتیحق در هرز، مصرف و هودهیب مصرف. باشد داشته کارایی و اثر مصرف نیا هکنیا بدون ند،ک

جویی اصلی را اقدامات مسئولین و صرفه ٔ  مسئلهگیرند، اما در مورد اسراف و اصالح الگوی مصرف مردم هم مورد خطاب قرار می

 یانرژ و برق نیهم. شودمی اسراف هم یمل سطح در ست؛ین یفرد ٔ  درزمینه فقط اسراف. اندموظف مسئوالن: »197بینندآنان می

 هایشبکه نیا. است شورک نیمسئول اریدر اخت ست؛ین مردم اریاخت در اسراف نیا از یمهم بخش ،شودمی اسراف میگفت هک

 نیا اب بعد م،ینک دیتول را برق. رودمی هدر برق بشود، فرسوده یوقت هااین برق، یهامیس برق، انتقال هایشبکه ،یارتباطات

 هااین. رودمی هدر آب باشد، فرسوده اگر آب انتقال هایشبکه ای. رودمی هدر یمهم بخش هک میبده هدر را آن فرسوده ٔ  شبکه

 یرؤسا. افتدمی اتفاق همسازمان  سطح در اسراف. شورندک نیمسئول آن، نیمسئول است؛ یمل سطح در است؛ یمل یهااسراف

 اتاق اداره، تجمالت ؛افتدمی اتفاق خودشان سازمان مورد در رویهبی مصرف اما ،کنندنمی یشخص مصرف گوناگون یهاسازمان

 ولت،د سطح در هم. ردک یریجلوگ ارهاک نیا از نظارت و مراقبت با دیبا گوناگون؛ یهامبلمان هوده،یب یسفرها ناتش،یتزئ ار،ک

 عرض هک طورهمان. باشد داشته وجود اسراف به ٔ  جویانهعیب نگاه یستیبا هاسازمان سطح در هم مردم، آحاد سطح در هم

 گوییممی ما[ شندکب] اضتیر گوییمنمی مردم به وجههیچبه ما. »198«نندک ریزیبرنامه دیبا ؛شودنمی تمام هم حرف با م،یردک

 .199«است گرید حرف یک ردنک مصرف بد است، حرف یک ردنک مصرف نباشد؛ وپاشریخت

 ستیزیاشرافیت و تکاثر

اینجا خود یکی از نقاط ممیز . کارداریمای، بلکه به انباشت و مصرف آن نیز پرسیم ثروت را از کجا آوردهتنها میدر نگاه دینی نه

 نظامها و یبرالشناسند، لها از اساس، مالکیت خصوصی را به رسمیت نمیمارکسیست داری.مارکسیسم و سرمایهاست با 

ای از ثروت )به فرض فراهم شدن از راه . حال چه دامنهاندقائلعکس مالکیت خصوصی حداکثری را  ٔ  نقطهدر  داریسرمایه

یک جریان معتقد است این دایره محدودیت جدی دارد، عالمه محمدرضا حکیمی شاخص این نگاه  ؟است پذیرشقابلحالل( 

ای ندارد، روحانیون سنتی و جناح موسوم به راست بینند. یک نگاه معتقد است محدودهاست، ایشان سرمایه را مصداق کنز می

معتقد به این هایی مثل مرحوم مهدوی کنی هرهو چبه سرکردگی مرحوم آذری قمی و البته اکثریت جامعتین  ۶۰ ٔ  دههدر 

بندی را در جمهوری اسالمی جناح ٔ  زمینهتقسیم زمین شکل گرفت و  ٔ  درزمینهمسئله بودند. اوج دعوا مربوط به این مورد 

. دها بین مردم طراحی کردنمشکینی طرحی را برای تقسیم زمین اهللآیتفراهم کرد. شهید بهشتی، مرحوم منتظری و مرحوم 

های بزرگ شده بود؛ اما بند ج آن در مورد زمینغصب زوربههای های سران رژیم بود، یک بخش زمینیک بخش مربوط به زمین

 آوردحساب میهای بزرگ بههای منطقه را زمینکه بیش از میزانی خاص به نسبت کل زمین بود که فرمولی درست کرده بودند

 های مارکسیستی فقط مصادره شکلدادند و مثل تقسیم اراضی نظامبه صاحب زمین می البته پولش را ؛که باید تقسیم شود

گفتند دولت حق ندارد برای ثروت حد تعیین بکند و جامعتین و روحانیت سنتی می ٔ  عمدهگرفت. جریان راست سنتی و نمی

 ۲است و هر  خوردههمبهبندی این جناحگفتند دولت حق دارد. البته اآلن جریان چپ که آن موقع در مجلس و دولت بودند می

 اقتصاد ٔ  خمیرشدهن کتاب معروف آویژه در داری هستند. شهید مطهری بهنظام سرمایه طرفدارجناح با اسم بردن و نبردن 

شری را بتنها تعدیل ثروت که ایشان معتقد بودند اختراعات ، نهاندقائلای برای این تعدیل ثروت گسترده ٔ  دایره، شاناسالمی

 مربوط به آنلذا ارزش حاصل از تولیدات  ،فقط یک نفر که انجام نداده است و روی هزاران اختراع قبلی بشری سوار شده است

ای برای تعدیل ثروت قائل بودند، یعنی برای ثروت محدودیت جدی قائل بودند. نگاه گسترده ٔ  دایرهالمال است. امام هم بیت

 از یسک اگر»کسب آن تمرکز دارند:  ٔ  نحوهداند. البته بر و ذات سرمایه را منفی نمی دانستهز را مجاانباشت ثروت ، رهبر انقالب

 ،رسندمی ییذاک یهاثروت به سرعت با یسانک هکنیا منتها ندارد؛ یاعتراض او به کسهیچ ند،ک جمع ثروت تواندمی حیصح راه

 ثروت شدن انباشته ٔ  الزمه. است محدود شورک منابع. ندارد انکام حرام و ممنوع یهاروش و تقلّب با جز و حیصح راه از اصالً
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 نعمة تیرأ ما: فرمود امیرالمؤمنین کههمین است؛ آن نارک در گرید ایعدّه ٔ  کیسه شدن یخال و افتادن گود ،یکجا در حرام

 یاداقتص مفاسد با مبارزه یرو ما ٔ  تکیه. نباشد موضوع نیا هک است نیا ما تالش تمام اصالً. عیمض حقّ هاجانب یف و الّا موفورة

 هک مینگفت وقتهیچ ما. ندارد یالکاش چیه اسالم ازنظر مشروع، و یقانون راه از شدن ثروتمند» .200«است نیهم یبرا قاچاق و

 ؛گویدنمی و نگفته را نیا کسهیچ. است نامطلوب شرع ازنظر اورد،یب دست به یثروت و ندکب مشروع و یقانون تیفعال یسک اگر

قدری این ماجرا را  ۹۱و  ۹۰های دانشجویی سال ایشان در افطاری .201«شناسندمی را قرآن و شناسندمی را نید هک یافراد

البته برای ثروت  ایشان همایرانی نام نهادند،  ٔ  سرمایهرا هم که اساساً سال حمایت از تولید ملی و کار و  ۹۱تبیین کردند، سال 

و در این  محدود نیستو طبعاً آقای حکیمی امام  ،شهید بهشتی، شهید مطهری ٔ  اندازهبه ٔ  دایرهحدودی قائل است، اما این 

چنین . هم202داران محور قرار بگیردها نباید منافع سرمایهکه در سیاست اندمتوجه. البته خاص با شهید صدر قرابت دارد ٔ  حوزه

 .تأکیددارندبه عدم اشرافیت نیز در همین چارچوب 

 
 در چپ(.) حداقلی تا( پردازان اقتصاد اسالمی از حداکثری )در راستثروت نزد نظریه ٔ  محدوده

تنها ذاتًا امری مذموم است که خود جزو موانع حرکت پرستی است که نهیکی از حدود ثروت در این چارچوب اشرافیت و تجمل

 و درآوردن پول ٔ  مسابقه و پرستیتجمل ٔ  مسابقه و گرائیمصرفمتأسفانه...  امروز»آید: به شمار می 203سمت تحقق عدالتبه

 ست،ین مخالف ثروت جادیا با ست،ین مخالف ثروت دیتول با یاسالم نظام. ردهک درست یدیجد ٔ  طبقه یک ردن،ک پول یبرا تالش

ه ب جامعه را الزم اقتدار افتاد، خواهد خطربه جامعه یبقا و اتیح نباشد، ثروت جادیا اگر نباشد، دیتول اگر. اوست مشوق هکبل

 یبرا ،گریاشرافی ٔ  مسابقه یبرا بزند کل دلشان مردم آحاد هک ینیا اما ؛است یاسالم اصل یک نیا آورد؛ نخواهد دست

: امفتهگ هم قبالً هک طورهمان هست؛ ما درون در متأسفانه هک است یزیچ نیا است؛ نامطلوب اریبس زیچ یک نیا ،پرستیتجمل

 اگر امروز چون م؛ینده قرار تجمّل به ردنک عادت و گراییتجمل و تجمالتی یفضا را، فضا. »204«یافراط گرائیمصرف و اسراف

 تالکمش از یاریبس است پیداکرده رواج هم یادیز زانیم تا متأسفانه هک ندک دایپ رواج ما ٔ  جامعه در گراییتجمل ٔ  روحیه نیا

 یخطرها و ضررها ،یزندگ در گریاشرافی به شیگرا و گراییتجمل. شد نخواهد حل اصالً شورک یاخالق و یاجتماع و یاقتصاد

 .205«شد نخواهد تأمین یاجتماع عدالت وقتهیچ: دارد یادیز

 مینک کمک دیبا: »بیانجامداشرافیت  بهشود اشکال ندارد اما نباید  دستازاینلذا انباشت ثروت اگر صرف تولید یا انفاق و مواردی 

 اگر یحتّ اما -تاس ارک نیبهتر ند،کب انفاق انسان اگر البته -دینک انفاق حتماً دیبرو دیبردار را پول گوییمنمی. برود شیپ شورک

 شوند میسه ارخانجاتک در ندازند،یب ارک به خودشان یبرا دیتول در ،شودمی تجمالت نیا صرف هک یپول نیهم نند،کن هم انفاق

روز برِورخت یه ،کنیممی درست عزا ،کنیممی درست یهمانیم ارهاک نیا یجا به ما. است دیمف شورک یبرا باز نند،ک دیتول و

 نید سخن فقط نیا ؛کنندنمی را ارک نیا عالم یعقال دارد؟ یلزوم چه چرا؟ ؛کنیممی درست خودمان یبرا دگرگون روزبه

 یعموم اموال به یسک وقتیک. دارد فرق گرانید ثروت غارت با ثروت دیتول. است مانعبی یاسالم ازنظر ثروت دیتول» .206«نیست

 از اما است؛ ممنوع هااین ؛رسدمی یماد یدستاوردها به قانون از یرویپ بدون و قانونبی یسک وقتیک ،کندمی درازیدست
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حکیمی شهید مطهری شهید بهشتی امام شهید صدر/رهبری
مهدوی /آذری قمی

یروحانیت سنت/جامعتین/کنی



 نارشک در منتها نند،ک دیتول را ثروت. است مستحسن و مطلوب اسالم، ازنظر و مقدس شارع ازنظر ثروت دیتول ،یقانون قیطر

 از هک آنچه .ستین اسالم موردقبول یافراط گراییمصرف. دینکن اسراف اما د،ینک دیتول ثروت گویدمی ما به اسالم. نباشد اسراف

 هک -ریددربیاو نازا و دکرا صورتبه نه را مال. دینکب گرید ثروت دیتول یبرا ایوسیله را انبازهم ،آوریدمی دست به ثروت دیتول

 یزندگ الزم ریغ یزهایچ در صرف را آن مال، مصرف در یولنگار و یولخرج صورتبه نه -است ردنک نزک اسمش اسالم در

 سود آن از همه است؛ شورک عموم ثروت مردم، آحاد ثروت. دینک دیتول خودتان یبرا را ثروت ،هااین به توجه با اما د؛ینک

 .207«.برندمی

 ترین سازوکار تعدیل ثروتهای شرعی و حکومتی عمدهمالیات

 ،یکی. ردک مخلوط دینبا باهم را زیچ ۲»های شرعی و حکومتی است: ترین سازوکار تعدیل ثروت در این چارچوب مالیاتعمده

 اول بخش. است استفاده ٔ  نحوه و دیتول ٔ  نحوه ،یکی. ندک دیتول ثروت و یحیصح لکش به ندک تیفعال یسک. است ثروت دیتول

 دوم بخش. است جامعه مجموع شدن ثروتمند یمعنابه شود،یم دیتول جامعه در هک یثروت هر چون است؛ یمطلوب زیچ ه،یقض

 تخلفات و تقلبات از ٔ  استفاده با ،یرقانونیغ هایراه از رد؛یبگ قرار موردتوجه دیتول یچگونگ هک است نیا است، حساس بخش هک

 .نباشد فساد در صرف ند؛ک دایپ انیجر جامعه یهارگ در یخون مثل بتواند نباشد؛ شرع ازنظر ینامطلوب مصرف او، مصرف نباشد؛

 هک یثروت نیا از ای ن،کن جمع ثروت ندیگوینم او به. نشو مترف. است فساد جادیا رد،ک یریجلوگ آن از دیبا هک ثروت ... آفت

 روتتث نیا از ن؛کن سوءاستفاده ندیگویم نزن؛ تجارت و یسازندگ و دیتول ارک به را آن ای ن؛کن استفاده آن ادیازد یبرا ،یدار

 ودتخ سهم باش؛ داشته هم را خودت بینص. ینک آباد نیا با را آخرتت هک است نیا استفاده نیبهتر هک نکب خوب ٔ  استفاده

 یراب او صرف قصد ثروت، دیتول نیا در چنانچه اگر. است یخوب زیچ ثروت دیاست. ... تول نیا اسالم منطق. باش داشته هم را

 حممدو نفسهیف ثروت دیدارد. ... تول هم ثواب هست، هم حسنه باشد، محرومان به کمک یبرا شور،ک شرفتیپ یبرا ر،یخ ارک

 یارهاک همهنیا وقف، همهنی.. ا.دارد.  هم یاخرو و یاله اجر هست؛ هم یاله ٔ  حسنه وقتآن باشد، کمک تین با اگر است؛

 و یاسالم نظام هک بشود سکمنع رونیب در خودیب چرا. میستین بد نیا با ما. است افراد ثروت وجود از یناش هانیا اللَّه،لیسبیف

 به نسبت نفرت و بغض احساس نند؛کیم هم در را هاشاناخم اورد،یب دست به پول مقدار یک بخواهد یسک تا شورک مسئوالن

 خوب اریسب و یکنزد دوستان از یکی. ستین یوارد الکاش ما نظر به الکاش نیا .ستین نیا تیواقع ست؛ین یجورنیا. نندکیم او

 دارهاهیسرما شدن وارد و افراد شدن ثروتمند موجب د،یردک ابالغ شما هک ۴۴ اصل یهااستیس نیا ندیگویم هک گفت من به ما

 دانیم وارد ندیایب هکنیا یبرا بشود؛ ارک نیهم هکنیا یبرا میردک ابالغ را هااستیس نیا ما اصالً گفتم من. شودیم دانیم به

 ارک نیا هک میردک ابالغ نیهم یبرا اصالً ما! شود؟یم یجورنیا ندیگویم. نندک یاقتصاد تیفعال نند،ک یگذارهیسرما بشوند،

 .208«بشود

 خود سرمایهساالری نه نفی سرمایه

با اقتصاد  ۴۴سازی مبتنی بر اصل لذا واگذاری و خصوصی شود؛ساالری نفی مینیست، سرمایه داری بددر این چارچوب سرمایه

 ندارد یمنافات نیا و باشد محورعدالت دیبا شورک در یاقتصاد نگاه هک است نیا من خود اعتقاد البته»محور منافات ندارد: عدالت

 ... آنچه .شد نخواهد یمنته بد یمعنا آن به داریسرمایه به مطلقاً  یعنی...  میردک انیب ۴۴ اصل یهااستیس در ما هک آنچه با

 ختناندا ارک به و هیسرما داشتن نفس. است ساالریسرمایه اشجوهره و قتیحق دارد، وجود داریسرمایه نظام عنوانبه ایدن در هک

 تاس نیا است، مذموم هک آنچه. ستین مذموم وجهچیهبه است؛ یممدوح زیچ ست؛ین یبد زیچ شور،ک شرفتیپ یبرا هیسرما

 همان شد؛کب خودش سمت به را چیزهمه باشد؛ یک جامعه و شورک یک النک یهامیتصم ٔ  همه محور داریسرمایه و هیسرما هک

 ت،اروپاس در امروز هک یحوادث نیا. کنندمی درو را نتایجش دارند امروز هک آمد غرب کبلو و داریسرمایه کبلو سر بر هک یبالئ

 داریسرمایه همان است؛ ساالریسرمایه نظام ذات از یناش هانیا ،آیدمی وارد مردم به دارد هک یاقتصاد نیسنگ یفشارها نیا

 جامعه رشد خدمت در را هیسرما باشند، هیسرما یدارا یسانک نه هکنیا اما ؛است مذموم داریسرمایه همان است، زالوصفت

 اگر ارک. ندارد یالکاش چیه -است حالل سود آن هم است، خوب ارک آن هم برد؛ خواهد هم سود دارسرمایه البته -بگذارند
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 ٔ  کلمه نیبنابرا ؛ندارد یالکاش چیه -معناست نیا به معطوف اسالم محورعدالت نگاه هک -ردیبگ انجام حیصح ٔ  ضابطه با چنانچه

 ما یقتصادا رکتف بر یستیسکمار و یستیالیسوس نگاه مینک یسع .ستین یمذموم زیچ وجهچیهبه دارسرمایه ٔ  کلمه و هیسرما

 وجههیچبه یاسالم نظام در است؛ ومکمح هیسرما نفس ،یستیالیسوس نظام در. است یگرید نگاه نگاهشان هاآن. ندکن دایپ غلبه

 عتشیطب هیسرما آقا دیبگو یسک هم شودنمی. است ومکمح هیسرما از ٔ  سوءاستفاده ست،ین ومکمح هیسرما ست؛ین یجورنیا

 تیهدا یدرست جهت در را هیسرما ح،یصح تیریمد با درست، مقررات با توانمی. ستین یجورنیا ر،یخنه. است سوءاستفاده

 هکبل ندارد؛ یمنافات محورعدالت اقتصاد با وجههیچبه م،یردک مطرح ۴۴ اصل یهااستیس در ما هک آنچه نیبنابرا ؛برد راه و ردک

 تأکیدکنیم، به این ماجرا که بعد بررسی می ۴۴های اصل تنها رهبری در سیاستنه .209«است آن متمم و ملکم معنا یک به

 نام نهادند. «ایرانی ٔ  سرمایهحمایت از تولید ملی و کار و »را سال  ۹۱داشتند که حتی سال 

 نسبت عدالت و پیشرفت

مثالً در نسبت عدالت و پیشرفت )عدالت و نیست؛ فقط گفتمانی  ،عملیاتی و راهبردی دارد کاربردیِ ٔ  نتیجه کامالً این نکات 

تقدم پیشرفت )توسعه یا رشد( بر  گفتندمی ۷۰ ٔ  دههدهد. توسعه، عدالت و رشد( یا در نسبت عدالت و آزادی خود را نشان می

کند و چیزی می 210تبع آن ثروت، خودشان پراکنششود و بههای ثروت ایجاد میعدالت یعنی رشد اقتصادی ایجاد کنیم، قله

و  ۴) برنامه ۳گفتند و حتی روی طرح جلد کشیدند که  211«چهارم توسعه ٔ  برنامهمبانی نظری »آید. در کتاب نیز گیر باقی می

 رویم سراغ عدالت.م تازه میهفت ٔ  ساله۵ ٔ  توسعه ٔ  برنامهکنیم و تولید ثروت می (۶و  ۵

 
 کند.به پایین پراکنش می خودکارثروت ایجاد کرد و ثروت  ٔ  قلهداری باید در مدل سرمایه

 شرفتیپ عدالت، بدون: »خواهیممی باهمای مبنایی است و ما عدالت و پیشرفت را اما در نگاه رهبری عدالت برای ما مسئله

 ٔ  فلسفه. »212«عدالت هم و باشد شرفتیپ هم دیبا ؛کندنمی دایپ یدرست مفهوم عدالت هم شرفتیپ بدون و ندارد یمفهوم
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210 Trickle Down. 
 شده بود، صریحًا با مبانیهایی نظیر محمدرضا تاجیک نوشتهبا محوریت چهرههای استراتژیک دولت هشتم این کتاب که با محوریت مرکز بررسی 211

 نظام جمع و خمیر شد. ٔ  رتبهدینی و انقالب اسالمی تعارض داشت و به دستور مقامات عالی
 دولت. هیئت اعضای و جمهوریرئیس دیدار( ۱۳۸۷/ ۶/ ۲) 212

قله ثروت

طبقات باال

طبقات میانی

طبقات پایین



 ،یاقتصاد رشد برنامه ۳ ،۲ شدن حاصل از بعد میبگذار و مینک درست یاقتصاد رشد ٔ  برنامه ما هکنیا. است عدالت ما، یوجود

 .213«نندک دایپ را راهش و نندک ریزیبرنامه برود؛ شیپ عدالت یهمپا دیبا یاقتصاد رشد. ستین یمنطق م،یفتیب عدالت رکف به

. با پیشرفت منهای عدالت خواهیممیفقر که غلط است. ما یک کشور عادالنه  ٔ  عادالنهشود توزیع عدالت منهای پیشرفت می

که  دست نامرئی آدم اسمیت است از جریان رایج اقتصاد و متأثراتفاق افتاد. این نگاه  ۷۰ ٔ  دههکه در  افتدمیهمان اتفاقاتی 

گوید یعنی اینکه که فریدریش فون هایک می 214کند. خودتنظیمی بازارگفت بازار دست نامرئی دارد که بازار را تنظیم میمی

شود، وضعیت بهینه و مطلوبی ایجاد شود که در اقتصاد باعث می تقاضاو مناسبات عرضه و  کندمیو مدیریت  تنظیمبازار خود را 

پیشرفت فقط یکی را  ای رسیدیم بین عدالت وطهقگویند اگر به نمی اما در نگاه مقابل، رهبر انقالب ؛برندهمه از آن سود می

رفت بهو اساساً آن را پیش خواهیمیانتخاب کنیم باید عدالت را انتخاب کنیم و ما پیشرفتی که نابرابری اقتصادی ایجاد کند نم

 دایپ شورک نارک و گوشه در یسانک مبادا. »215«ستین شرفتیپ اصالً اسالم ازنظر عدالت، یمنها شرفتیپ»آوریم: حساب نمی

 ثروت دیتول هایراه اقسام و انواع از ایعده یعنی! یماد ثروت حجم شیافزا از است عبارت ما هدف هک نندک تصور و شوند

 فالن از را شورک متوسط ٔ  سرانه هک باشد خوش نیا به دلمان هم ما! ردندک ردند،ک یزندگ هرطور همدیگران  شوند؛ برخوردار

 یموارد در ا،هشاخص نیا البته! ستین نیچن هرگز. ایمرسانده زانیم فالن به زانیم فالن از را شورک لّ ک دیتول ای برابر، ۲ به مقدار

 .216«ستین گونهاین شهیهم اما باشد؛ عدالت سمت به تکحر ٔ  دهندهنشان تواندمی

 
 است و در مقام تزاحم عدالت بر پیشرفت اولویت دارد. به پیشرفتعدالت اولی 

 ما»شود: هدف افزایش رفاه عمومی یا ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی مشخص می ۲در نگاه ایشان مکتب اقتصادی اسالم با 

 هیتوص هر ،یاقتصاد روش هر. مینکیم مشاهده یاصل ٔ  پایه تا ۲ م،ینکیم نگاه یاسالم اقتصاد ٔ  زمینه به النک صورتبه یوقت

 ینید الظاهریعل منابع به مستند هم چه هر یانسخه هر. است معتبر ند،ک تأمین بتواند را هیپا ۲ نیا هک یاقتصاد ٔ  نسخه و

 شورک دیبا یاسالم شورک. یمل ثروت شیافزا از است عبارت هیپا ۲ آن از یکی. ستین یاسالم ند،ک تأمین را ۲ نیا نتواند و باشد

 طحس در را خودش یواال اهداف خود، یاقتصاد باقدرت خود، ثروت با بتواند دیبا باشد؛ دینبا یریفق شورک باشد؛ یثروتمند

 و ؛بشود تأمین دیبا تا ۲ نیا. است یاسالم ٔ  جامعه درون در تیمحروم رفع و عادالنه عیتوز دوم، ٔ  پایه. ببرد شیپ یالمللنیب

 م؛ینک برطرف را تیمحروم میتوانینم ما نرود، باال شورک در افزودهارزش اگر نشود؛ ثروت دیتول اگر. است یدوم شرط ،یاول

 ،یاسالم یمبان به بندیپا و دیهست یاقتصاد رکمتف هک شما. است الزم تا ۲ هر نیبنابرا ؛مینک برطرف را فقر توانست مینخواه

 .دارد رادیا دارد؛ اختالل طرح آن نشد، تأمین طرح آن در ۲ نیا اگر. بشود تأمین طرح آن در تا ۲ نیا دیبا د؛یاوریب را طرحتان

 دیتول و یاداقتص تیفعال و یگذارهیسرما دیبا م،یبرسان یازینیب و استغنا حد به یمل ثروت ازلحاظ را شورک میبتوان هکنیا یبرا
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عدالت

پیشرفت



 آن از دیبا دولت. نندک تیفعال نهیزم نیا در بتوانند دیبا همه یعنی رد؛یبگ قرار شورک فعال آحاد ٔ  همه انتخاب معرض در ثروت

 در بحمداهلل هک - قیال و مجرب رانیمد و ردهکلیتحص و جوان یروهاین میعظ لیخ. ندک تیحما آن از دیبا قانون ند؛ک تیحما

 و نیارآفرک یهاتیفعال و بزرگ یهاپروژه بتوانند دیبا - ادندیز قیال رانیمد هم و ردهکلیتحص جوانان هم ،۲ هر ما شورک

 یقو یانسان عمناب ازلحاظ و یماد منابع ازلحاظ شورک. بتوانند دیبا ببرند؛ شیپ و نندک اجرا رند؛یبگ دست به را شورک نیآفرثروت

 .217«ندک مطرح یاسالم یهادگاهید به اتکا با را یمخالف نظر بتواند یسک نمکینم رکف مطلب، یاینجا تا. است

 
 پایه دارد، افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی، عدالت اجتماعی. ۲اقتصاد اسالمی 

 الماس گفتندمی هایبعض»های اسالمی باشد: ها نیز باید برآمده از چارچوبالبته باید توجه کرد که اصل غایات است، اما روش

 ٔ  قیدهع یول است؛ یاسالم ند،ک تأمین را عدالت مثلًا یاسالم هایآرمان بتواند هک ایشیوه هر. ندارد اقتصاد باب در خاصی ٔ  شیوه

 چارچوب نیا و ردهک درست یاسالم اقتصاد یبرا یچارچوب و بنانهاده ایشیوه و ردهک نیمع یخطوط اسالم نه هک بود نیا ما

 یهانظام با ما ٔ  عمده فرق. یاجتماع عدالت و یعموم رفاه از است عبارت ،یاسالم نظام در اساس. »218«شود تیتبع دیبا

 درش به معتقد. ماندهعقب و ریفق ٔ  یک جامعه نه است، ثروتمند ٔ  یک جامعه به معتقد یاسالم ... نظام .است نیهم داریسرمایه

 است، اوّل ٔ  درجه در آنچه. ستین اوّل ٔ  مسئله ،یعموم رفاه یبرا و یاجتماع عدالت یبرا یاقتصاد رشد یول است؛ یاقتصاد

 یاتانکام خودش یبرا سکهر. نباشد یعموم اناتکام از استفاده در ضیتبع نباشد؛ محروم نباشد؛ جامعه در ریفق هک است نیا

 هااین در دیبا و است شورک ٔ  همه به متعلّق اناتکام و هافرصت مثل است یعموم هک آنچه اما ؛اوست خود به متعلّق رد،ک فراهم

 با ردهناکخدای و ترفند با و یدولت نیمأمور دوش یرو بگذارد را خود یپا نفر یک هک ندارد یمعن. باشد نداشته وجود یضیتبع

 ،یماسال نظام در .امآورده دست به خودم را ثروت من آقا،: دیبگو بعد و ندکب ایافسانه یرشد رد،یبگ ازیامت غلط، یهاروش اعمال

 اندازه نیهم به هم یستیالیسوس نظام با است. ما نامشروع اصل از ست،ین یحیصح ٔ  پایه بر هک یثروت. میندار را یزیچ نیچن

 منابع و دیلتو ابزار و ثروت و دیتول و ارک ؛گیردمی را دانیم و ارکابت ؛گیردمی مردم از را فرصت ،یستیالیسوس نظام. داریمفاصله

 آن هن. میندار یزیچ نیچن اسالم، در. است اندرغلطغلط ن،یا. کندمی متعلّق آن به و زکمتمر دولت در را دیتول و هیسرما ٔ  عمده

 ،یاسالم یاقتصاد نظام هک ستین طوراین. است درست ،یاسالم اقتصاد نظام. نیا هم است، غلط آن هم. را نیا نه م،یدار را

 از وقتیک خودم من. نبود نیا هم هیعلاللّهرضوان امام فیشر نظر! ریخهن. باشد مصلحت ایدوره هر در هک هرچه از باشد عبارت

. کندمی یط را کسل آن و دارد یاسالم ٔ  جامعه یاقتصاد مسائل در کیمسل. دارد خود خاص روش یک اسالم .دمیپرس شانیا

 ستعدادِا و تالش با نفر یک است نکمم البته. یاجتماع عدالت و یعموم رفاه از است عبارت شور،ک یاقتصاد کلی استیس اساس

. باشد نیا دیبا ریزانبرنامه هدف. باشد دینبا فقر جامعه در اما ؛ندارد یمانع نیا. ندک فراهم خودش یبرا یشتریب ٔ  بهره شتر،یب
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افزایش ثروت ملی 

و رفاه عمومی

عدالت اجتماعی

اقتصاد 

اسالمی



 را عدالت بحث هک یسانک. »219«نندک ریزیبرنامه دیبا اساس نیا بر و کلی استیس نیا با شور،ک ریزانبرنامه و برنامه سازمان

 عیتوز عدالت گویندمی هک هاییآن. است موجود اناتکام ٔ  عادالنه عیتوز هکبل ست؛ین فقر عیتوز منظورشان وجههیچبه ،کنندمی

. اشدب ثروت ،شودمی میتقس آنچه تا دیبرو ثروت دیتول دنبال د؛ینرو عدالت دنبال هک است نیا حرفشان روح و مغز است، فقر

 یقت... و .کنیممی مشاهده داریسرمایه یشورهاک در امروز هک شودمی یزیچ همان عدالت، به نگاه بدون رفتن ثروت دیتول دنبال

 ،دترنباهوش و ترزرنگ هک یسانک ،ایجامعه در هک رسدمی اینجاها به باشد، جدا محورعدالت نگاه از رفتن ثروت دیتول دنبال

 هایزندگی در هک هستند هم یتیثرکا ؛اندثروت ٔ  خانواده خودشان هک هم یسانک ؛رسندمی انبوه و النک یهاثروت به شبهیک

 را عدالت مییبگو ما هکنیا ن،یبنابرا ؛برندسرمیبه دشوار و سخت اریبس هایزندگی در هم یتعداد و حسرت با همراه یمعمول

. شودنمی نیا ،رویممی عدالت سراغ ثروت دیتول از بعد هک میاوریب نیا هم را بهانه د؛ینک مطرح را ثروت دیتول د،ینکن مطرح

 نیمه مینک یسع و -وکتابحساببی ٔ  عادالنه نه -مینک میتقس عاقالنه و عادالنه هست، شورک در هک یاناتکام یعنی عدالت

 فیوظا از فهیوظ نیا. برسد شتریب یخاص ٔ  دسته به و خاص قشر به هکنیا نه برسد؛ شتریب همه به تا مینک شتریب را اناتکام

 چگونه مختلف هایبخش در دینیبب و دیده قرار خودتان هایریزیبرنامه ٔ  همه محور واقعاً را )است(. ... عدالت یاسالم دولت

 نیا نباشد، یاجتماع عدل اما باشد، شورک در یاقتصاد رونق اگر. است اساس ،یاجتماع عدالت. »220«ردک تأمین را آن شودمی

 از یاریبس در امروز هکهمچنان رد؛ک نخواهد برطرف را تیمحروم و خورد نخواهد مستضعفان و فقرا درد به یاقتصاد رونق

 نآ در تیمحروم اما ؛شودمی دیتول ثروت ارند،ک مشغول بزرگ هایکارخانه باالست، دیتول هک کنیدمی مالحظه شما شورهاک

 تعدال اما باشد، یاقتصاد رونق و یصنعت شرفتیپ اگر ...یغرب و ییاروپا ٔ  پیشرفته یشورهاک نیهم ازجمله هست؛ شورهاک

 در ما. خواهیمنمی را نیا هک ما. بدترند هم هاآن از هک ییشورهاک از یبعض تیوضع و تیوضع نیهم شودمی نباشد، یاجتماع

 عدالت گوییمنمی البته. خواهیممی را یاجتماع عدالت با همراه یاقتصاد رونق ما. خواهیمنمی را یاقتصاد رونق فقط جامعه

 یمهم چندان عامل یاجتماع عدالت ست،ین یاقتصاد رونق چیه هک ییآنجا در چون نباشد؛ یاقتصاد رونق اما باشد، یاجتماع

 باشد، یاقتصاد شرفتیپ با همراه یاجتماع عدل اگر. دیرس نخواهد الزم یبرخوردار به و رفاه به جامعه حالدرعین و ستین

 دیاب یطرف از. امورند دارسررشته سررشته مسئوالن .مینکن تیرعا را یاجتماع عدالت ما هک شودنمی. شد خواهد وفاکش جامعه

 دیبا اما ستین مذموم اسالم در ثروت دیتول چون نندکب یقانون و سالم یاقتصاد تالش ح،یصح یمجار از یسانک هک بدهند اجازه

 هااین. رندیبگ را یعموم یهاثروت از سوءاستفاده و رکم و خدعه و تقلّب هایراه از استفاده ،غیرقانونی یهاروش از استفاده جلوِ

 هم المالبیت از هک دارند افراد یبعض هک هاییدریافت و هاپاداش ها،حقوق نیا از ایپاره. شود مک دیبا هافاصله. است ممنوع

 حقّ قدربه یستیبا ،کنندمی استفاده المالبیت از و یدولت اموال از هک یسانک. ستین قبول و فهمقابل و هیتوج قابل اصالً هست

 از عدل ،یاجتماع نظام یک در. »221«باشند داشته ادیز هایبرخورداری ایعّده هک شودنمی. شوند برخوردار ارشانک ارزش و

 رفتن نیب از عدالت،. خداست امبرانیپ فرستادن و یاله یهانظام لکیتش هدف عدالت،. است ترباارزش و باالتر زهایچ ٔ  همه

 ییزهایچ شور،ک نارک و گوشه در مردم از یبخش اذهان در کردهرسوب و نفوذ یهاینادان و تیمحروم و جهل و فقر و ضیتبع

 یبرابر ادجیا و ضیتبع بردن نیب از و عدالت استقرار جهت در اما م،یببر شیپ بازهم را یسازندگ اگر ما. ردیگ انجام دیبا هک است

 تیمعنو میوانبت هک است یوقتآن ت،یموفق. ایمنیاورده دست به یتیموفق م،ینکن فعالیتی مسلمان مرد و زن رامتک یایاح و حقوق

 شرفت،یپ نارک در. »222«مینک مستقر جامعه انیم در را گوناگون یهاییتوانا و سواد و معرفت و عدالت و اخالق و نید و

. دالتع بدون شرفتِیپ نه است، مطلوب شرفتیپ بدون عدالتِ نه. است مهم نیا بشود؛ اداره عدالت با و عادالنه شورک خواهیممی

 مطالبه زهرگ هم را عدالت بدون شرفتیپ. خواهیمنمی را نیا فقر؛ در یبرابر ،ماندگیعقب در یبرابر یعنی شرفتیپ بدون عدالت

 یهارصتف دارند، استعداد کتحر یبرا هک کسانیآن دیبا. بشود مک یطبقات فواصل دیبا. عدالت با همراه شرفت،یپ ؛کنیمنمی

 یبرا مجال ورشک مناطقِ از یبرخ در هک باشد جوراین دینبا. خودش گردن به اشتنبلی رد،ک یتنبل یسک اگر نند؛ک افتیدر برابر

 فتشرینند. ... پک استفاده بتوانند نهایتبی طوربه شورک اناتکام از و منابع از هایبعض اما نباشد، یاقتصاد تالش ای یعلم تالش
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. عدالت اما. »223«باشد عدالت تأمین نارک در و عدالت ٔ  سایه در دیبا هاشرفتیپ نیا ٔ  همه اما است؛ الزم هازمینه نیا ٔ  همه در

 به را شورک یعموم درآمد را، یمل ناخالص دیتول ما هک ینیا. ستین اسالم موردنظر شرفتِیپ نباشد، همراه عدالت با اگر شرفتیپ

 ایعده د،باشن داشته خودشان یبرا والوفآالف ایعده باشد، ینابرابر باشد، ضیتبع شورک داخل در اما م،یبرسان یباالئ رقم یک

. اشدب اسالم موردنظر هک ستین یشرفتیپ آن نیا ؛خواهدمی اسالم هک ستین یزیچ آن نیا نند،ک یزندگ تیمحروم و فقر در

. ردک ادیپ و جستجو را آن یاصل خطوط یستیبا هک است یعیوس و قیعم اریبس ٔ  واژه یک هم عدالت. بشود تأمین عدالت دیبا

 کی ،یزکمر یک اگر هک نباشد جوراین. است یائیجغراف هایفاصله اهشک است، یطبقات هایفاصله اهشک عدالت، ما نظر به

 باشد؛ تیمحروم دچار است، قرارگرفته شورک یائیجغراف دور ٔ  نقطه یک در است، دور زکمر از یدهورهک یک ،یشهر یک ،یاستان

 یائیافجغر هایفاصله شود، برداشته دیبا یطبقات هایفاصله هم. ستین عدالت نیا باشد؛ برخوردار است، یکنزد هک آنجایی اما

 استعداد هک کسانیآن شور،ک آحاد ٔ  همه. دیایب وجود به دیبا هافرصت و اناتکام از ٔ  استفاده در یبرابر هم شود، برداشته دیبا

 و اشندب مقدم هانورچشمی هک نباشد جوراین. نندک استفاده شورک یعموم اناتکام از بتوانند دارند، انکام هک کسانیآن دارند،

 برابر تفرص از شور،ک اناتکام برابر در بتوانند همه شور،ک گوناگون افراد هک مینک یارک. فتندیب جلو گرخدعه و متقلب افراد

 ،کارکنیم و مینک تالش اگر. ستین نیافتنیدست است؛ یافتنیدست نیکل است، یبزرگ یآرزوها هااین البته. نندک استفاده

 یاجتماع عدالت با همراه یاقتصاد شرفتیپ و رفاه هاملت به اسالم. »224«است یشدن اما است، سخت. میبرس آن به توانیممی

 هک یاقتصاد ٔ  نسخه آن. ستین اسالم موردنظر ند،ک ادیز را مردم طبقات نیب ٔ  فاصله هک یاقتصاد شرفتیپ آن. دهدمی هم

 به و بردمی باال را یاقتصاد رونق و کندمی مرفّه را یطبقات هک دهندمی ارائه و پیچندمی ایدن مردم یبرا یغرب یشورهاک امروز

 یقتصادا رفاه. پسنددنمی اسالم را نیا ؛شودمی تمام جامعهاز  یطبقات گرفتن قرار فشار ریز و شدن ریفق و شدن فیضع متیق

 عدالت ٔ  انگیزه و رکف اگر. »225«آیدمی به دست اسالم ٔ  سایه در باز ،یبرادر روح با همراه و مواسات روح با همراه عدالت، با همراه

 و یاداقتص مسائل و یاریکب آمد؛ خواهد وجود به یکییکی هاگره ردنک باز یبرا قیتوف و ارک فرصت، آنگاه باشد، زنده هادل در

 نکمم هادانشگاه در و یعلم هایدستگاه در علم رشد و شودمی حل دارد، وجود یفرهنگ هایزمینه در هک یگوناگون التکمش

 یمل درآمد مجموع به و یاقتصاد رونق به ثروت، جمعِ به ،داریسرمایه نظام. ستین داریسرمایه نظام ما، نظام». 226«شد خواهد

 آن زا چگونه مردم، از درصد چند و آیدمی کی دست به ،آیدمی دست به چگونه ثروتْ نیا هک ستین مهم شیبرا و کندمی نگاه

 ارقر هم موردحمایت هک رد؛یگ قرار موردحمایت یاقتصاد تالش شود، ادیز ثروت برود، باال یمل درآمد دیبا! کنندمی استفاده

 یبعض هکبل همه نه همآن داریسرمایه یشورهاک. است جهت نیا در هم ییاجرا قدرت. است جهت نیا در هم نیقوان. دهندمی

 هاآن به هم یحداقل تا گذارندمی محروم و مظلوم یقشرها یبرا را هاییتضمین و هابیمه هک است نیا کنندمی هک یارک ثرکحدا

 اصل، .األرض و السماوات قامت بالعدل: فرمایدمی یاسالم نظام. ستین گونهاین ،یاسالم نظام .است داریسرمایه نظام ن،یا. برسد

 زیناچ یعموم درآمد یک و ریفق ملت یک. خواهدنمی ریفق ٔ  یک جامعه ،یاسالم نظام. هست ثروت دیتول البته،. است عدالت

 ینعقال رشد به را هاانسان ،کندمی استخراج را ینیرزمیز منابع ،دهدمی شرفتیپ را علم ؛کندمی استفاده هاثروت از. خواهدنمی

 ٔ  دوره یک در ،ینوران امکاح نیهم تکبر به اسالم هک داد نشان اسالم خیتار. اندازدمی راه صنعت و کندمی تجارت ،رساندمی

 جامعه در عدالت دیبا اما هست؛ ثروت. است عدالت ،هااین ٔ  همه جهت اما ؛است بوده جهان لّک در صنعت و علم صاحب ،یطوالن

 ان؛سیک همه گوییمنمی. باشند همه است، برخوردار جامعه اگر: نیهم یعنی قسط. کندمی مشخص را جهت ن،ی... ا .شود نیتضم

. کنندیم مترک یبعض ؛کنندمی تالش شتریب یبعض. است مختلف هاقوّت و هاهمت ها،تالش باالخره. ندارد انکام یسانیک چون

 رد اختالف یدارا مردم،« خلقهم کلذل و...  نیمختلف زالونی ال و». ستین سانیک استعدادها. دارند یشتریب ارکابت یبعض

 تالش شانهمت قدربه و نندک ارک استعدادشان قدربه هک است نیا در بحث. باشند سانیک هک ستین نیا در بحث. استعدادند

 آن ن،یا. نماند شدهوبکسر یسک نماند؛ مظلوم یسک نماند؛ محروم یسک. اورندیب دست به قدرتشان قدربه بتوانند همه و نندک
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 و شورک اقتصاد در ییایپو و کتحر جادیا ٔ  مسئله های اقتصاد مقاومتی(های سیاستی )از ویژگییک. »227«است یاصل هدف

 رفاه ،وریبهره شیافزا تورم، اهشک اشتغال، لیقب از ،یمل دیتول لیقب از ،یاقتصاد رشد لیقب از است؛ النک یهاشاخص بهبود

شاخص نیا ٔ  همه از و ؛شدهگرفته نظر در هاشاخص نیا در یبهبود و شورک اقتصاد در کیتحر ها،استیس نیا تأمین در. یعموم

 جهوهیچبه یاجتماع عدالت تأمین بدون را شورک یاقتصاد رونق ما یعنی ؛است یاجتماع عدالت مهم و یدیلک شاخص ،ترمهم ها

 شانیاقتصاد رشد است، مطلوب است، خوب یلیخ هایشانشاخص هک هستند ییشورهاک. میستین آن به معتقد و میندار قبول

 خواست اب منطبق وجههیچبه را نیا ما است؛ محسوس شورهاک آن در عدالت نبود ،یطبقات اختالف ض،یتبع نکل است؛ باال یلیخ

 طبقات دیبا. است یاجتماع عدالت شاخص ما، یهاشاخص ترینمهم از یکین یبنابرا ؛دانیمنمی یاسالم یجمهور اهداف و اسالم

. پس رفع محرومیت و کاهش شکاف طبقاتی جزو 228«بشوند مندبهره لمهک یواقع یمعنا به شورک یاقتصاد شرفتیپ از محروم

 اب را عدالت اهیمخومی»کنند: های مختلف اقتصادی طرح میهای پیشرفت اسالمی است. ایشان این شاخص را در حوزهشاخص

 باهم هانای ندک تصور هک یدگاهید ما. ستندین یمتناف باهم هااین و میباش داشته باهم و هم نارک در یاقتصاد رشد با و توسعه

 در هم دولت، حجم اهشک در هم موارد؛ همه در دیبا تهکن نیا. میندار قبول را، آن ای ردک انتخاب را نیا دیبا ای و سازندنمی

 بخش و یتعاون بخش و یخصوص بخش انیم منابع میتقس در هم و یاقتصاد مسائل به یلک نگاه در هم ،سازیخصوصی ٔ  مسئله

 .229«شود تیرعا یدولت

 ٔ  لهقعنوان خط قرمز پیشرفت مطرح است چه در داخل کشور چه نسبت به سایر کشورها و پیشرفت به قیمت ایجاد نابرابری به

 به ظلم بر یمبتن هک یاقتدار»است:  230نشدهپذیرفتهقیمت بدبختی سایر کشورها ثروت در برابر شکاف در درون کشور یا به

 -اردسرمایه ٔ  طبقه -خاص ٔ  طبقه یک خدمت در هک یتحول و شرفتیپ باشد، گرید یهاملت پسرفت یبها به و گرید یهاملت

 شانعمومی درآمد یعنی است، ادیز هک ییشورهاک نیا ثروت. ستین ما موردنظر است، طوراین یغرب یشورهاک در امروز هک باشد

 معموالً ؟رسدمی ار،ک مقدار چه مقابل در و چقدر سکهر به ؟شودمی عیتوز چگونه -یمل ناخالص درآمد ج،یرا ریتعببه -است ادیز

 را ودشانخ یزندگ بتوانند تا باشند نداشته توان و نندک ارک شب و روز شوهر و زن معاش، سبک یبرا. گذارندمی نگفته را هااین

 از ییهاوهک -اندواردشده دانیم نیا در داًیجد حاال هک هاییآن و فوردها و فلرهاکرا -بزرگ دارانسرمایه مقابل در اما بگذرانند،

 پسرفت د،باش دارهاسرمایه ٔ  طبقه خدمت در هک یشرفتیپ. ستین ما موردنظر هااین نند؛ک محاسبه نتوانند هک باشند داشته ثروت

 شدن جیرا ،دیست. تقلین شرفتیپ بدهد، دست از را خودش انسان و باشد همراه یمل مستقل تیهو باختن با هک یشرفتیپ. است

 طرفآن هک هرچه هک دانشگاه؛ در گراییترجمه علم، ردنک یدیتقل اقتصاد، ردنک وابسته. ستین شرفتیپ د،یتقل شرفتیپ و

 حرف علم مخالف ندیبگو زد، حرف یسک اگر و مینک ترجمه را همان ما ،اندگفته ،ییاروپا یشورهاک و یغرب یمرزها مرزها،

 دیبفرمائ فرض. است معنادار یلیخ نیا عدالت؛ و شرفتیپ میگفت ما. »231«دانیمنمی شرفتیپ را نیا ما و ستین شرفتیپ ؛زندمی

 هزار نیچند مثلًا ،اشملی ناخالص درآمد شورک فالن. شورهاستک در یمل ناخالص درآمد شیافزا مهم، یهاشاخص از یکی

 درآمد شیافزا. ستین یدرست منطق منطق، نیا! است شرفتهیپ یاول شورک آن پس اوست؛ دهمیک شورک فالن است، اردیلیم

 میقست چگونه درآمد نیا دید دیبا باشد؛ شرفتیپ ٔ  نشانه تواندنمی تنهاییبه -شورک یک یعموم درآمد یعنی -یمل ناخالص

 هوا ٔ  درجه ۴۲ یگرما با و خوابندمی ابانیخ یتو شب هاییآدم شورک نیهم یتو اما باالست، اریبس یمل درآمد اگر. شودمی

 دیبا ای کنندمی یزندگ سرپناهبی هک دارند وجود هاییانسان ،ایجامعه در ... اگر .ستین شرفتیپ نیا ،میرندمی شانزیادی ٔ  عده

 شرفتیپ نیا باشد، هست امروز هک هم ینیا برابر ۱۰ یمل ناخالص درآمد نند،ک دایپ ریبخورونم نان تا نندک ارک روز در ساعت ۱۴

 .232«دارد تیاهم قدراین عدالت پسوند نیبنابرا ؛ستین شرفتیپ نیا یاسالم منطق در. ستین
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یک نسبت رفت و  درمجموعهدف و شاخص پیشرفت است، اما پیشرفت شرط تحقق عدالت است، یعنی  ،عدالتدر این نگاه، 

برگشتی بین پیشرفت و عدالت در نگاه رهبر انقالب وجود دارد که عدالت در اصطالح فلسفی تقدم رتبی بر پیشرفت دارد، اما 

 رونق و است عدالت تأمین از عبارت ،یاسالم یجمهور نظام در و ما شورک در یاصل هدف»است: تحقق عدالت  ٔ  الزمهپیشرفت 

 ،یتصاداق رونق ٔ  نتیجه ای یسازندگ نیا ٔ  نتیجه هک مینک یسازندگ خواهیمنمی است. ما آن ٔ  مقدمه ،یسازندگ تالش و یاقتصاد

 و الماس یرضا و یاله یرضا مورد وجههیچبه ن،یا. شوند رتریفق ایعده و شوند برخوردار یشتریب نکتم از ایعّده هک باشد نیا

 ندک شدر یاقتصاد ازلحاظ و ندک دایپ یمادّ شرفتیپ و یاقتصاد رونق شورک و شود یسازندگ خواهیممی ما. ستین ما موردقبول

 و نندکن تیمحروم احساس جامعه، در محروم طبقات گر،ید تا م؛یباش نداشته ریفق و شود یکنزد یاجتماع عدالت به بتواند تا

. است یاصل هدف ن،یا. شود مترک روزروزبه ،یغن و ریفق نیب ٔ  فاصله و میباش نداشته شورک در محروم ٔ  منطقه تا نباشند؛ محروم

 اهداف سمتبه دولت و ملت تکحر یبرا یدرشت رقم دامکهر ،ساله۵ هایبرنامه نیا. دهند قرار موردنظر برنامه در را نیا دیبا

 حفظ را آن و نندک تیرعا آن در ،ترتمامهرچه اصرار و تأکید با است، یانقالب گیریجهت هک را جهت نیا دیبا. است انقالب

 اما ت؛اس یاقتصاد رونق و دیجد یهافرصت جادیا یمعنابه یسازندگ. ستین فقر رفتن نیب از یمعنابه یسازندگ. »233«ندینما

 اما رد؛ب خواهد نیب از را فقر جیتدربه ند،ک دایپ ادامه یسازندگ اگر البته. بماند یباق جامعه از ایگوشه در هم فقر است نکمم

 ند؛ک دایپ استمرار دیبا یسازندگ. باشد فقر ردنک نابود یمعنابه ار،ک مقدمات همان در ،یسازندگ یبرا تالش هک ستین طوراین

 .234«شد خواهد برطرف هم فقر جیتدربه رد،ک دایپ استمرار یوقت

  عدالت پیشرفت مدل

 نابرابری گسترده   داریسرمایه

 اساساً پیشرفت نیست

 فقر ٔ  عادالنهتوزیع    مارکسیسم

اساساً عدالت موضوعیت ندارد چون نابرابری در 

 هنگام وجود ثروت ملی مسئله است.

های مارکسیستی هم به نابرابری خود نظام

 ها رسید.دولت/توده

 توأمانعدالت و پیشرفت    ایرانی پیشرفت-الگوی اسالمی

جا هدف، شاخص و شرط پیشرفت است عدالت همه

 های پیشرفت هم باید بر اساس آن باشد.و روش

 .شودعدالت و رفع فقر مهیا می ٔ  زمینهبا پیشرفت 
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 عدالت اولی بر پیشرفت است و به آن تقدم رتبی دارد.

 
 شود.عدالت و رفع فقر مهیا می ٔ  زمینهجا هدف، شاخص و شرط پیشرفت است و با پیشرفت عدالت همه

 نسبت کارگر و کارفرما

ق داری، عمدتاً حکارگر و کارفرما است. اقتصاد سرمایه ٔ  رابطهشود، مهمی که ناظر به نسبت عدالت و پیشرفت مطرح می ٔ  نکته

سپارد که عرضه بیند و اجرای عدالت و توزیع ثروت را به دست نظام بازار میدهد، کارگر را تنها ابزار میمی را به صاحبان سرمایه

کمونیستی هم حق را به کارگر داده و تضاد کارگر و -کند. اقتصاد سوسیالیستیخود عدالت را برقرار میو تقاضا در بازار خودبه

سویی در قبال التیام، ائتالف ازدواج، همراهی و هم ٔ  نظریهتضاد نداشته ) ۲شان این کند. در نظام فکری ایکارفرما را عمده می

 نقشو  همکاری کنند باهمدارند باید  باهم 237و اسالمی 236سالم، اخالقی و انسانی ٔ  رابطه، 235ها(تضاد مارکسیست ٔ  نظریه

 را قیطر ۲ نیا از یکهیچ یاسالم یمهورج و یاسالم نظام و اسالم»به یکدیگر است:  ۲دولت جلوگیری از ظلم و تعرض این 

 یروین وجود بازوست، یک ینیارآفرک و اشتغال هایبنگاه جادیا و ینیارآفرک عامل یعنی عامل، ۲ نیا هک است معتقد ندارد؛ قبول

 یارکهم نیا یبرا انهیم ٔ  عادالنه خط یک جادیا دولت، نقش. نندک یارکهم و باشند ۲ هر دیبا هااین. است گرید یبازو یک ارک

. 238«ندنکن تعرض گریدیک حقوق به کدامهیچ بگذارند؛ مک هاآن ارک از هااین نه نند،ک تعرض هااین به هاآن نه. نشود ظلم است؛

 ٔ  رابطه است؛ ارکهم دوتا ٔ  رابطه ست،ین دشمن دوتا ٔ  رابطه ارفرما،ک و ارگرک ٔ  رابطه اسالم در ست؛ین طوریاین اسالم در»

 یراب حاال ارفرماست؛ک امور، کمال ،یغرب داریسرمایه نظام در. ستین ارگرک سلطان ارفرما،ک یعنی ست؛ین هم یاستثمارگر

. است ارک ابزار مثل او است، نیا رابطه اما ندهد؛ دست از را او ارک تا شود قائل ارگرک یبرا هم یازاتیامت یک است نکمم مصلحت

 ۲ رماارفک و ارگرک. کندمی رد قاطعانه را نیا اسالم. است نیماش یک مثل نگاهِ ست،ین انسان یک به نگاه ارگر،ک به نگاهش
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عدالت

پیشرفت

تپیشرف

عدالت

تپیشرف

عدالت

تپیشرف

عدالت



 کسیآن اارفرمک ؛کندمی دیتول را ارک محصول و ارک بالمباشره هک است کسیآن ارگرک. است نیزم ارک نباشند، دامکهر عنصرند،

. تاس نیارآفرک و نهیزم ٔ  آورندهفراهم نیا است؛ ارک محصول و ارک ٔ  تولیدکننده او. کندمی فراهم را دیتول نیا ٔ  زمینه هک است

 ۲ هر. است اسالم نگاه نیا. سنگرهم ۲ مثل ،یکشر ۲ مثل ؛شودمی لنگ ارک نباشد، هم نیا ؛شودمی لنگ ارک نباشد، هم او

 دامکهر حق. ارفرماک به نسبت ارگرک هم ارگر،ک به نسبت ارفرماک هم باشند؛ داشته صفا و محبت و صداقت هم به نسبت دیبا

 و یباق ارفرماک و نیارآفرک و گذارسرمایه حرمت هم است؛ اسالم نگاه نیا هک شد نیا اگر. شود تیرعا یگرید آن ٔ  وسیلهبه

 اعتال سویبه هم شورک و است محفوظ ۲ هر حق و حرمت. درصحنه حاضر و ارک ٔ  کننده و ارگرک حرمت هم ؛ماندمی محفوظ

 ۲ مثل بدانند؛ را ارگرانک قدر هم ارفرماهاک بدانند، را ارفرماهاک قدر ارگرانک. است نیا ارفرماک و ارگرک ٔ  رابطه. رودمی شیپ

 انعنوبه هم روابط نیا میتنظ. است نیا مسئله د؛ید خواهد بیآس هم یگرید آن نند،یبب بیآس دامکهر اگر هک سنگریهم

 دیاب هک است مطلب یک هم نیا. کنندمی اجرا را قانون هک هاییآن چه و گذارندمی قانون هک هاییآن چه است؛ شورک مسئوالن

ایشان یک رکن کار است و  ازنظردانند و حتی سرمایه . البته ایشان ضمن پذیرش سرمایه، آن را غالب نمی239«باشد موردتوجه

 بدون م؛ینک تیتقو را ارک دیبا م،یهست یاقتصاد ٔ  توسعه دنبال ما اگر هم امروز»کنند: داری مرزبندی میدر اینجا نیز با سرمایه

 تصور یارک هم گذاریسرمایه بدون دارم؛ قبول را گذاریسرمایه نقش بنده. است گذاریسرمایه از صحبت مرتّب. شودنمی ارک

 .240«است ارگرک ارِک ،یاساس نکر است؛ ارک نکر یک گذاریسرمایه اما ؛گیردنمی

 نقش دولت نسبت کارفرما کارگر 

 نگاه ابزاری و ماشینی به کارگر   داریسرمایه

 سلطنت کارفرما

 حمایت از حقوق کارفرما

 حمایت از حقوق کارگر عمده کردن تضاد کارگر و کارفرما   سوسیالیسم

ایرانی -الگوی اسالمی

 پیشرفت

  سوییهم ،ازدواج، همراهی ،التیام، ائتالف ،

 همکاری

 و اسالمی سالم، اخالقی و انسانی ٔ  رابطه
 

جلوگیری از تعدی کارگر 

 و کارفرما به حقوق هم

 ماجرای ربا و بانک

و  پردازندمیاقتصاد اسالمی و بانکداری در کشور ما مطرح است و هم حوزه و هم دانشگاه به آن  ٔ  حوزهدعوایی که در  ترینمهم

پاسخ  بایدگفتند حوزه در سفر به قم و دیدار با روحانیون،  ۷۴سال ورود کردند و  اینجاخیلی جدی است، ربا است و رهبری در 

و بحث نظری آن را مطرح کردند  دهه پیش به آن ورود کردند ۲بدهد یا همین بحث ارزش پول که رهبری  سؤالجدی به این 

ت، اس پیداکردهاهش خاطر عواملی مثل تورم کگیرید، ارزش پول بهکه حوزه ورود کند که مثاًل شما از کسی یا نهادی پول می

ها را در مقام نظری و برای حوزه مطرح کردند، خوب پولی که شما باید پس بدهی آیا همان پول سابق است؟ رهبری این پرسش

 فتاوایبه ضرورت اصالح این سیستم، در های نظری متوقف نکردند، ضمن تصریحخاطر این بحثولی سیستم اداری کشور را به

که دیدیم معتقدند ، گرچه چنانسیستم را جایز دانسته و آن را مصداق مشخص ربا ندانستنداز این  فقهی خودشان استفاده

ی داری و داللیکی از مشکالت را همین شرکت مثالًاصالح نظام بانکی  ٔ  حوزهدر . سیستم بانکداری بدون ربای ما ناقص است

 .241فراخواندندو پرهیز از داللی به سمت تولید  منابعشانها را به سوق دادن در موارد متعدد بانکها اعالم کردند و بانک

 های کلی/اسناد باالدستیسیاست هاحوزه سطح گفتمانی

 فردی عدالت

 مبارزه با فقر

 مبارزه با فساد

ای مبارزه با مفاسد ماده ۸فرمان 

 اقتصادی

                                                           
 کارگران. با دیدار( ۱۳۸۵/ ۲/ ۶) 239
 معلّمان. و کارگران دیدار( ۱۳۷۸/ ۲/ ۱۵) 240
 دولت. هیئت دیدار (۱۳۹۵/۰۶/۰۳) 241



 مبارزه با تبعیض

 مبارزه با اشرافیت

 هااولویتمبارزه با اسراف و عدم رعایت 

پیام به جنبش دانشجویی برای پیگیری 

 عدالت

 ج( آزادی و جمهوریت

وزیر به همین اختالفات ایشان با نخست ٔ  عمده ،۶۰ ٔ  دههحدی است که در اقتصادی رهبری به ٔ  اندیشهاهمیت این عنصر در 

ای اقتصادی هبندی با بعضی سیاستبندی کشور مخالف بود، مجبور به اعتراض و جبههکرد و ایشان که با جناحنقطه بازگشت می

دانند. این های اقتصاد میترین آسیب. امروز هم ایشان فقدان مردمی بودن اقتصاد و دولتی بودن آن را یکی از مهم242شدمی

های کلی بند قانون اساسی و سیاست ۴۴های کلی اصل مطرح شد، بیش از همه در قالب سیاست مختلفمسئله که به ادبیات 

 واگذاری آن )ج( خود را نشان داد.

 آزادی نسبت عدالت و

 آزادند هرچقدر هاانسانگوید داری میمعنا به آزادی هم ربط دارد. اقتصاد سرمایهیک، بهثروت که در عدالت بحث شد ٔ  دایرهث بح

. البته در 243های گرسنه ندرندو دولت باید تنها دولت حداقلی باشد که افراد همدیگر را مثل گرگ ایجاد کنندخواستند ثروت 

، رکود بزرگ ۲۰۰۸آمریکا، بحران جهانی  ۲۰۰۱ بحراندر  ،داری بر این اصل وفادار نمانده استسرمایهشرایط بحران، نظام 

های گسترده در اقتصاد های گسترده و حمایتداری دخالتهای سرمایه، دولتدوم و شرایط بازسازی بعد از جنگ جهانی ۱۹۳۰

کند که تنها فرصت برابر ایجاد میکند نهحداکثری؛ دولت دخالت میگوید دولت انجام دادند. سوسیالیسم برعکس این است، می

ه هرکس طبقبی ٔ  این جامعهای شکل بگیرد که طبقهبی ٔ  یک جامعهگفتند ها میمارکسیست کندمیتعدیل ثروت گسترده هم 

 %۱از  %۱و حتی  %۹۹و  %۱ابری داری به نابرنیاز انجام دهد. مدل سرمایه ٔ  اندازهبهتولید ثروت به مقدار توان و مصرف ثروت 

. در نگاه لیبرالیستی عدالت در چارچوب 244انگیزگی و نیز نابرابری دولت در برابر مردمبه بی کمونیسمدر قبال بقیه رسید، مدل 

داری اصل بر آزادی است و عدالت هم اگر آزادی است و در نگاه سوسیالیستی آزادی در چارچوب عدالت، یعنی در نگاه سرمایه

نیفتد، در سوسیالیسم، اصل بر عدالت  درخطررسمیت شناخته شود، در چارچوبی است که آزادی افراد و مالکیت خصوصی آنان به

دهیم تا ما را به سوسیالیسم و بعد کمونیسم یعنی کارگر شکل می ٔ  طبقهگویند دیکتاتوری و مشخصاً برابری است و حتی می

 طبقه برساند.بی ٔ  جامعه
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کمون اولیهجامعه بی طبقه نخستین

• نظام سرواژ

• تضاد طبقه  صاحب 

طبقه (/فئودال)زمین

سرو یا )فاقد زمین

(دهقان

فئودالیسم
تضاد صاحبان کارخانه ها 

با نیروی کار ( بورزوازی)

(کارگر شهری یا پرولتر)

سرمایه داری 

صنعتی



 
 اجتماعی مارکسیستی.-اقتصادیخط سیر 

مدل مارکسیستی هرگاه عدالت، به خطر بیفتد، آزادی را  رکنند و دخطر بیفتد، عدالت را فدا می بهدر نگاه لیبرالی هرگاه آزادی 

گیریم، کنند. ولی در نگاه اسالم ناب و نگاه امام و رهبری، اگر بین عدالت و آزادی به مشکل برخوردیم طرف عدالت را میفدا می

یعنی پیامبران آمدند تا مردم را وادارند « لیقوم الناس بالقسط»گوید شود، قرآن میاما عدالت با آزادی مردم است که محقق می

رفت و  ٔ  رابطه باهمدر این نگاه آزادی در چارچوب عدالت است، اما  که خود عدالت را اجرا کنند.این پا دارند، نهکه عدالت را به

کارگر برای رسیدن  ٔ  طبقهدر چارچوب معنویت است. لذا در این چارچوب مثل مارکسیسم، دیکتاتوری  ۲برگشتی دارند و هر 

طبقه پذیرفته نیست، الیگارشی اشراف در حکومت هم پذیرفته نیست. در این چارچوب، عدالت عنصر مطلقی است بی ٔ  جامعهبه 

ما حدود آزادی داریم. در مدل لیبرالیستی حدود آزادی عدم نقض آزادی دیگران است  خوردمیولی آزادی عنصری است که حد 

که این کرامت انسانی مستلزم عدم تجاوز به حقوق فرد نسبت به  کرامت انسانی فرد حفظ شود کهزمانیتا  گویدمیدین  ولی

آزادی منفی یا  میگوییمبد. در تعریف آزادی یااین کرامت هم در چارچوب معنویت است که معنا می .خود، خدا و دیگران است

ی طوراینما ؟ پس عدالت بر آزادی رجحان دارد، ا247آزادی برای که و ؟246؟ آزادی مثبت یا آزادی برای چه245آزادی از چه

ند رهبری گفت بینیممی. تا جایی که شودمیتزاحم عدالت ارجح  ٔ  نقطهشود آزادی از بین برود ولی در نیست که عدالت باعث 

یک ملت است. پس اولویت عدالت و معنویت  مقیاسالملل و سیاست خارجی است(، آزادی در استقالل )که عدالت در فضای بین

 کند.نگاه ایشان با مارکسیسم را مشخص می حدومرزداری است و معنویت و آزادی ایشان با سرمایه حدومرز

 نتایج مالکیت لتدو ٔ  دایرهنوع و  اولویت آرمانی اصالت الگو

آزادی در  جمع سوسیالیستیالگوی 

 چارچوب عدالت

 دولت حداکثری

 

اصالت مالکیت 

 دولتی

 انگیزگیبی

نابرابری 

 دولت/مردم

عدالت در  فرد داریالگوی سرمایه

 چارچوب آزادی

دولت حداقلی در 

 طرفنقش داور بی

اصالت مالکیت 

 خصوصی

 نابرابری

ایرانی -الگوی اسالمی

 پیشرفت

اصالت جمعی 

 عرصهدر 

اجتماع ضمن 

قائل شدن 

آزادی و 

مسئولیت 

 فردی

 

آزادی در 

 چارچوب عدالت

آزادی و عدالت 

در چارچوب 

 معنویت

رفت و  ٔ  رابطه

برگشتی عدالت 

 و آزادی

گر دولت هدایت

 فعال

 گذاریسیاست

دولت و مالکیت در 

 امور حاکمیتی

 گریسپردن تصدی

در امور غیر 

 حاکمیتی به مردم

یت دولتی، مالک

خصوصی و 

 تعاونی

سپردن امور به 

 مردم

یابی به دست

 عدالت و پیشرفت

آماده کردن محیط 

 برای رشد معنوی

                                                           
245 Freedom from. 
246freedem for. 
247 freedem for whom. 

م سوسیالیس

و اصالت 

جامعه

دیکتاتوری 

طبقه ی کارگر

جامعه 

بی طبقه
کمونیسم



 
 رفت و برگشتی دارند. ٔ  رابطهآزادی در چارچوب عدالت و آزادی و عدالت در چارچوب معنویت هستند. عدالت و آزادی 

 عدالت و معنویت داریالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با سرمایه حدومرز

 معنویت و آزادی با سوسیالیسم پیشرفتالگوی اسالمی ایرانی  حدومرز

 مشارکت مردم در اقتصاد

نظر جدی داشتند  ۶۰ ٔ  دههاین خروجی عینی در اقتصاد دارد، رهبری در این چارچوب، به حضور و مشارکت مردم در اقتصاد از 

 ٔ  مدرسهگفتند می ۶۰ ٔ  دهههای و دعوای اصلی ایشان با دولت وقت در همین چارچوب بود، در سطح خردش مثالً چپ

ند و یا تواند خرج کگفتند باشد، حاال اگر کسی بیشتر میمی گفتند( نباشد. رهبریع به آن ملی میغیرانتفاعی )که آن موق

و در  248رهبری مقابل پولی شدن آموزش ایستادند ٔ  دورهلت کند بیاید، ولی ایشان در دخا وپرورشآموزشخواهد در می

 ٔ  دایرهکه باید از  محدود کردندهمراه با مواردی نظیر سالمت عنوان امور حاکمیتی آن را هم به ۴۴های اصل سیاست

قانون اساسی  ۴۴های اصل قالب سیاسترهبری در  ٔ  اندیشهدخالت مردم در اقتصاد در  ،. اوج این نگاهسازی خارج شودخصوصی

گری را جز در را در دست بگیرد، اما تصدی گذاریسیاستدولت باید امور حاکمیتی مثل  ،شکل گرفت. در این چارچوب

های امنیتی، آموزشی، بهداشتی و... به مردم بسپارد. پس در این نگاه آزادی در چارچوب عدالت و استقالل هایی مثل عرصهعرصه

 شود.پذیرفته نمیم بریزد ه ل ما را به. آزادی و حضور مردم یا روابط اقتصادی که استقالشودمیسمیت شناخته به ر
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معنویت

عدالت

آزادی



 
توان نسبت رفت و برگشتی دارند. استقالل به آزادی اولویت دارد، اما با آزادی و جمهوریت است که می باهمآزادی و استقالل 

 استقالل را حفظ کرد.

 هاییگذاریسرمایه. ندک نیازبی را شورک تواندمی هک است مردم همت نیا»بیند: محور و راه را استفاده از ظرفیت مردم میایشان 

 هک یمردم آن یبرا من و ؛یدیتول یهابخش در خصوصهب است؛ ارزشمند اریبس مختلف، یهابخش در دهندمی انجام مردم هک

 یدیتول یارهاک در هک دانممی صدقه و حسنه نیبهتر عمل، نیبهتر را نیا ،مندندعالقه مردم به رسانیخدمت یارهاک به

 از یمهم یهابخش از را تیمحروم و فقر هم ند،ک کمک شورک به پیشرفت هم شود، جادیا اشتغال هم نند؛ک گذاریسرمایه

 یبازو ،یرکف ٔ  سرمایه ،یمال ٔ  سرمایه از گرفتن کمک: است یاسالم یجمهور نظام یعموم استیس آن نیا. ندک برطرف شورک

 نندک یسع نند،ک اعتماد یداخل یروین به نند،ک اعتماد مردم به خواهیممی هم نیمسئول از». 249«عزیزمان مردم ارآمدک و توانا

 بازخواهد بسته یدرها ٔ  همه شد، اگر نیا نند؛ک جوشان و فروزان و خروشان داخل، در را نشدنیتمام اضیف ٔ  سرچشمه نیا

 .250«نندک عمل جوریاین نند،ک تکحر جوریاین دیبا. شد

 مانجوانان استعداد و ابتکار به ما که یهرجای»دوچندان دارند:  تأکیداستعداد و ابتکار آنان  برتکیهدر میان مردم بر جوانان و 

 مسائل هب مربوط یقضایا در ،یاهسته مسائل به مربوط یقضایا در شد؛ شکوفا جوشید، یاچشمه مثل ناگهان آنجا کردیم، تکیه

 یگذارسرمایه ما یهرجای ،یدفاع یصنعت یهابرنامه این در نانو، در ،یبنیاد هایسلول در گوناگون، یهادرمان در ،یداروی

 ،خب رفت؛ پیش کارمان نهادیم، ارج او به و کردیم تکیه یداخل بااخالص و مؤمن و مندعالقه و جوان ینیرو این به و[ کردیم]

 .251«است کشور پیشرفت راه این بشود؛ فعّال باید یاقتصاد هایظرفیت است؛ جورهمین هم یاقتصاد مسائل. برسیم این به

و  های عمومی به محرومینهای دولت، سوق دادن ثروت: باال بردن بازده ثروت۴۴های اصل سیاستاهداف 

 گذاری در امور راهبردیسرمایه

نویسندگان  آنچه بر اساسقانون اساسی  ۴۴ایشان با بازتعریف اصل  بود. ۴۴های اصل ترین نمود این ماجرا در قالب سیاستمهم

بینی کرده بودند، تالش کردند دولتی بودن اقتصاد را تغییر دهند و راه را برای رشد اقتصادی از طریق سپردن امور به آن پیش

 تصاداق نیب ٔ  میانه خط هست، هم درست یلک لکش به شانازنظر هک را یزیچ ... آنیاساس قانون سندگانینو»مردم آماده کنند: 

 یهاتکیمال. ختندیر ۴۴ اصل در ت،کیمال یاصل محور ۳ آن قالب در را نیا و بودند شناخته سمیالیسوس اقتصاد و داریسرمایه

 شرط تا ۳ -۲ ن،یا یبرا لشیذ در بعد،. ردندک بندیتقسیم را هااین ؛یخصوص بخش تکیمال و یتعاون تکیمال ،یدولت یاختصاص

 ٔ  وسعهت و رشد موجب دیبا -ردمک رکذ را قیمصاد هک -قیمصاد نیا با بندیتقسیم نیا هک است نیا هاشرط از یکی. ندقرارداد

 است؛ انیز ٔ  مایه ،بندیتقسیم نیا هک دادند صیتشخ شورک مسئوالن یروز یک اگر یعنی ؛نباشد انیز ٔ  مایه دیبا بشود؛ اقتصاد
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آزادی استقالل



 انطباق اشد،ب مصلحت بر منطبق هک یلکش به و ندارد اعتبار لکش نیبد روز، آن در گرید قانون نیا ست،ین یاقتصاد رشد موجب

 یهایگرفتار و جنگ و مقدس دفاع مسائل خاطر به انقالب اول ٔ  دهه در ما .رساندمی را هاآن انصاف و یهوشمند ن،یا. دارد

 آن زا شیب شد؛ یمنته دولت ٔ  گسترده تکیمال به هک میردک را یاقدامات ره،یغ و یاقتصاد وغریبعجیب محاصرات و گوناگون

 گسترش با دینبا ما امروز، تا جنگ از بعد یعنی سوم، و دوم ٔ  دهه در ... اما. بود ذکرشده یاساس قانون اصل نیا در هک یمقدار

 -بودند غیرضروری قتاًیحق هااین از یمهم تعداد هک دارد وجود یدولت تکشر هزار چند هک -غیرضروری یدولت یهاتکشر

 مصلحت موافق عمل مردم، به ۴۴ اصل لیذ هایبنگاه ردنِکن واگذار ای دولت، ٔ  وسیلهبه هاآن لکیتش یعنی ؛کردیممی موافقت

 و دوم ٔ  دهه در جنگ، از بعد ٔ  دوره در ارهاک نیا گرید دینبا ،کردمی جابیا دوره آن در را ارک نیا هم ییهاضرورت اگر.. . .نبود

 قانون هک یبخش آن در مردم، به یدولت یهاتکشر یواگذار از دینبا ؛شدمی دیتول تکشر خودیب دینبا ؛گرفتمی انجام سوم،

 هکبل شد،ن طوراین. کردیممی مترک روزروزبه را دولت تکیمال دیبا. دادیممی دیبا ؛شدمی یوتاهک بود، ردهک آن به حیتصر یاساس

 ،فتگرمی قرار جامعه در پول حیصح گردش خدمت در د،یتول خدمت در دیبا هک ییدرآمدها از یلیخ و! شد ترگسترده و شتریب

 ،هرحالبه. خورد لطمه شورک اقتصاد به حتماً  و ؛یخودیب هایسازیساختمان ،آمیزاسراف یهاتیفعال شد؛ الزم ریغ یارهاک صرف

 فبرخال بعضاً ،یدولت یهاتکیمال میعظ ٔ  گستره: است نیا ینونک وضع تیواقع. گرفتمی انجام دینبا دهه ۲ نیا در ارک نیا

 گذاریسرمایه نیا است قادر دولت...  .آمده ۴۴ اصل لیذ در هک یشرط نیا برخالف هم یاریبس و ۴۴ اصل موجود متن همان

 در ،یراهبرد هایحوزه در ینیسنگ وظائف دولت ،هااین ٔ  همه بر ٔ  عالوه. است دولت توان از خارج هااین بدهد؟ انجام را

 یعیطب طوربه یخصوص بخش هک ییارهاک. دارد شرفتهیپ یهایفناور ٔ  درزمینه فراوان هایگذاریسرمایه د،یجد یهاتیفعال

 روز یک. »252«ایهسته ٔ  مسئله نیهم مثل ؛هاستاین به متوقف شورک ٔ  آینده و بدهد انجام دولت دیبا را هااین ،دهدنمی انجام

 نیا نهادها، نیا آوردند؛ اسم. است آمده یاساس قانون ۴۴ اصل صدر در هک بود یلکش آن به شورک در یاقتصاد منابع میتقس

 نیهم لیذ در نیکل -ردندک مشخص ردند،ک احصاء -است یخصوص بخش به متعلق هانیا است، یعموم بخش به متعلق ادهایبن

 اگر هک است نیا شیمعنا ست؟یچ شیمعنا. ندک کمک شورک اقتصاد شکوفایی به هک است یهنگام تا نیا هک است آمده اصل

 رییتغ و ند؛ک دایپ رییتغ تواندیم ند،کینم کمک اقتصاد شرفتیپ و شکوفایی به بیترت نیا و میتنظ نیا هک شد یجور شرایط

 .253«است نظام یهندس خطوط ردنک جاجابه همان ن،یا. ردک دایپ

 دولت، مدیریت مردم و توانمندسازی بخش خصوصی و مردم گذاریسیاست

است و باید نسبت به  دولت گذاریسیاسته اقتصاد با حفظ ها و مدیریت مردم بسرمایه واردکردن ۴۴اهداف اصل  ،مبنااینبر

 و مردم هایسرمایه اوالً میبتوان ما هک بود نیا هم ۴۴ اصل روح»ت گماشت: همآنتوانمندسازی مردم و بخش خصوصی برای 

 اقتصاد ٔ  عرصه وارد -یخصوص بخش -مردم تیریمد و مردم هایسرمایه دیبا. مینک اقتصاد ٔ  عرصه وارد را مردم تیریمد بعد

 اجازه هااستیس نیا هک ایمحدوده همان در البته. شد نخواهد حاصل مقصود آن ماند، یباق یدولت هاتیریمد اگر الّا و بشود؛

 دیبا را نیا -است یخوب قانون است، یقیدق قانون هم قانون هک -شدهبینیپیش قانون در هک هاییرعایت با همان و دهندمی

 ،خوب. ندارد گذاریسرمایه یتوانائ واقعاً یعنی است؛ ناتوان یخصوص بخش هاگذاریسرمایه از یبرخ در البته .دینک تیرعا

 هک سمت نیا به برود هااستیس دیبا شد؛ بازنخواهد یگره چیه بماند، ناتوان طورهمین یخصوص بخش اگر ست؟یچ عالجش

. هاتاسیس از یکی شودمی هم نیا. برود بزرگ هایگذاریسرمایه از یبرخ بار ریز بتواند هکنیا بر دینک قادر را یخصوص بخش شما

 نه ؛یردگمی نارهک اقتصاد از هک ستین نیا شیمعنا ،کندمی یخال یاقتصاد یهاتیفعال از را خودش ٔ  شانه کهوقتی دولت البته

 دولت را نظارت یستیبا بگذارد، دولت را استیس یستیبا یعنی است؛ دولت دست است، دولت اریاخت در بازهم هاگذاریسیاست

 دولت عنوانبه تیهدا و نترلک و ردیبگ دوش بر را اقتصاد مردم تیریمد و مردم ٔ  سرمایه: است نیهم متعادل ند. ... خطکب

 .254«باشد
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گذاری در مسائل راهبری است و سرمایه مستضعفینهای غیرضرور و هدایت آن به سمت یعنی هدف آزاد کردن دولت از فعالیت

 ٔ  هصخال»و ثروتمند شدن مشروع مردم از این طریق در صورت رعایت قانون و عدم رانت و... اشکال نداشته و حتی مطلوب است: 

 ارگذسرمایه یقیحق حضور یبرا راه شدن باز رضرور،یغ یاقتصاد هایفعالیت از دولت شدن آزاد از است عبارت هااستیس نیا

 دم،مر فیضع اقشار یرو بر یتعاون یهاتکشر گسترده چتر و -یتعاون یهاتکشر -تعاون برتکیه شور،ک اقتصاد ٔ  عرصه در

 فمصر یچگونگ صرف و یتیمکحا نقش یفایا و یاجرائ هایگذاریسیاست ،یتیمکحا نقش قواعد و آداب به دولت پرداختن

 عدالت سهام ٔ  مسئله ی... وقت. یواگذار امر در دولت الزامات بعد، و ذکرشده هک هاییبخش در یواگذار نیا از یناش یدرآمدها

 ٔ  سرمایه یک در یسهم یک از را جامعه نیپائ کده ۲ حداقل هکنیا میردک احساس م؛یردک استقبال ارک نیا از ما شد، مطرح

 امهال اب و فیتخف با را سهام نیا میگفت. است یمهم اریبس فرصت یک م،ینک برخوردار درآمدزا و دیتول مشغول و ارک مشغول

 .255«بدهند

 ۴۴مردم و نه صرفاً ثروتمندان از اصل  ٔ  همه ٔ  استفادهضرورت 

 هک یسانک. نندک استفاده دیبا همه ۴۴ اصل یهااستیس از: »باز کندتنها ثروتمندان که راه را برای کل مردم باید نه ۴۴اصل 

 آحاد. دارد راه هااین دهند، انجام تکشر و اجتماع با را گذاریسرمایه توانندمی هک یافراد یحتّ دارند، گذاریسرمایه ییتوانا

 عالوه .باشند میسه و شوند یکشر گریدیک با راه نیا در توانندمی نند؛ک گذاریسرمایه توانندمی مردم مختلف صنوف و مردم

 از توانندمی هم مردم آحاد ٔ  بقیه -است جامعه نیپائ کده ۲ مال هک -شودمی شامل را نفر ونیلیم ۱۰ باًیتقر هک یعدالت سهام

. ندیوبگ هاآن به یاقتصاد یهاتیفعال در را مردم تکمشار هایراه دیبا یدولت نیمسئول. دارد راه نند؛ک استفاده هااستیس نیا

 هک بشود یطور. است نیا ۴۴ اصل یهااستیس و ۴۴ اصل ...روح است جامعه یبرا یعموم ثروت دیتول یمعنابه هااستیس نیا

 رفاه رراهد بلند گام یک نیا نند؛ک دایپ یشیگشا بتوانند مردم شود؛ متنوع ف،یضع طبقات خصوصبه مردم، آحاد یدرآمد منابع

 .256«است یعموم

های عمومی به محرومین های دولت و سوق دادن ثروتدر نگاه ایشان باال بردن بازده ثروت ۴۴های اصل های سیاستگیریجهت 

 لیما ما وجههیچبه»های عمومی به خصوصی: نه صرف تبدیل دارایی ،است فهمقابلسازی در این چارچوب بود و اصل خصوصی

 یموجود نیا لیتبد نیا نه برود؛ نیب از و شود زده حراج چوب است، مردم مال هک دولت یهاثروت هک میدهینم اجازه و میستین

 یهاثروت دادن سوق ن،یا نارک در البته و است شورک اقتصاد ٔ  برندهپیش و پراثر یموجود یک به اثرمک ای اثریب و بازدهمک

 .257«است محروم اقشار سمت به المال،تیب یعنی ،یعموم

 حضور و مشارکت مردم در اقتصاد ٔ  زمینهضرورت فراهم کردن 

حضور و مشارکت مردم در اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد  ٔ  زمینهدر نگاه ایشان اتکا به مردم عامل موفقیت است و باید مسئولین 

به قانون تبدیل کردند. لوازم آن مثل  ۴۴های کلی اصل در قالب توصیه که در قالب سیاست فقطنهرا فراهم کنند، این را 

 شورک نیمسئول هک هرجایی»ند: قرارداد موردتوجهها، رعایت عدالت، شفافیت و... را هم سازی مردم و توانمندسازی آنآگاه

 مینتوانست ما هک است نیا خاطربه هست، یامکنا هک هرجایی. میشد موفق ما گرفتند، ارک به و شناختند را مردم هایتوانائی

 وانندبت دیبا نیمسئول شور،ک گوناگون مسائل ٔ  همه در. میندار مک نشدهحل مسائل ما. مینک تأمین عرصه آن در را مردم حضور

 تاد،اف اتفاق نیا جنگ دشوارِ اریبس ٔ  عرصه در هک همچنان -نندک دایپ مردم حضور یبرا را هاییراه ار،کابت با دقت، با مهارت، با

 ند،ک تکشر بزرگ ارک نیا در بخواهد هک یزن هر ،یمرد هر ،یریپ هر ،یجوان هر تا -ندبازکن را راه توانستند یسانک شد؛ باز راه

 ٔ  یلهوسبه تواندیم شورک دیتول شور،ک اقتصاد. شودیم هم اقتصاد در شود،یم هم گوناگون هایزمینه در. باشد باز شیبرا راه

 ما هک را ۴۴ اصل یهااستیس. ندک دایپ شکوفایی برابر نیچند مردم، هایباانگیزه مردم، یارهاکابت با مردم، پول با مردم، همت

 زودتر یحتّ هاهدف نیا شود، تأمین هاهدف نیا یبرا و هاراه نیا در مردم حضور ... اگر .بود تهکن نیهم اساس بر م،یردک نیتدو

 نجاستیا. است یاصل ٔ  نکته همان ن،یا است؟ یجور چه مردم حضور. شد خواهد حاصل است، شدهگرفته نظر در هک یدوران از
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 مردم تکمشار یبرا را اعتمادبخش یهافرمول را، عموم فهمقابل و یعمل یهافرمول را، هامدل را، هازمینه دیبا نیمسئول هک

 خود خاص ٔ  شیوهبه مقننه ٔ  قوه هم ه،یقضائ ٔ  قوه هم ه،یمجر ٔ  قوه هم. ردک را ارهاک نیا شودیم یبخش هر در. نندک فراهم

 و میعظ قشر هک -ما جوانان یجوان نشاط از مردم، ٔ  انگیزه و روین از مردم، رکف از مردم، ارکابت از نند؛ک تأمین را نیا توانندیم

 انجام نیمسئول یسو از شفاف ارکسازو با شاءاهللان دیبا هک است کارهایی جزو نیا نند؛ک استفاده توانندیم -هستند یعیوس

 ردمم ٔ  همه حضور و کارکرد شودیم نیا از شیب اما است؛ بازشده هاییراه است، شده مختلف هایزمینه در کارهایی البته. ردیبگ

 با زیچهمه. ردیگیم قرار جاک در یعموم تکحر نیا در هک بداند رکمبت یک صنعتگر، یک ر،یپ یک جوان، یک تا ردک تأمین را

 توانمند ازمندین نیا. است الزم اقتصاد، در امر مردم میمستق تکمشار. »258«گذشته مثل رسد؛یم سامان به یارکسازو نیچن یک

 توانندیمدارند...  نقش هارسانه بگذارند... البته مردم اریاخت در نیمسئول دیبا را هانیا هک است؛ الزم اطالعات ازمندین است، شدن

 واقعاً  یعنی است؛ ناتوان یخصوص بخش هاگذاریسرمایه از یبرخ در» .259«ندک برخورد فعال دیبا هم دولت نند؛ک آگاه را مردم

 دیاب شد؛ بازنخواهد یگره چیه بماند، ناتوان طورهمین یخصوص بخش اگر ست؟یچ عالجش خوب،. ندارد گذاریسرمایه یتوانائ

 زرگب هایگذاریسرمایه از یبرخ بار ریز بتواند هکنیا بر دینک قادر را یخصوص بخش شما هک سمت نیا به برود هااستیس

 خشب فعاالن یستیبا یعنی ؛میریبگ یجد یستیبا را یخصوص بخش به شورک گذاریسرمایه یهافرصت یمعرف. »260«برود

 محصور. نشود خوارانهویژه هایاستفادهباشند،  مطلع همه هاست؛دامک جاهاست،ک گذاریسرمایه یهافرصت بدانند یخصوص

 یهاثروت یگاه هک شود؛یم یبیعج هایخواریویژه موجب ،یبعض دون افراد، از یبعض به اطالعات بودن محدود اطالعات، بودن

 االک فالن بناست هک دارند اطالع هکنیا خاطر به ند؛کیم فراهم هستند، چیسوءاستفاده هک یافراد یبرا را شبهیک ٔ  بادآورده

. بشود بیتصو قانون نفال ای د،یایب نیپائ ای برود باال االک فالن متیق بشود، گرفته شیجلو االک فالن بشود، دیتول االک فالن د،یایب

 راهش دیبا». 261«ردیبگ صورت اطالعات سازیشفاف دیبا. بشود یعموم دیبا اطالعات. نندکیم سوءاستفاده ،اندمطلع هک هاییاین

 در استعداد، یدارا و دانیم در حاضر و مؤمن جوان مِیعظ لیخ نیا از و شورک و دولت از شودمی چطور دینیبب. دینک دایپ را

 یارهاک در چه و یجهاد یارهاک در چه ،یعلم اتکتحر و هاشرفتیپ در چه د؛ینک استفاده شورک گوناگون یهاشرفتیپ

 هستند شورک در هیسرما یدارا ای دانش، یدارا ای ار،کابت یدارا ای مهارت، یدارا ای ار،ک به ٔ  آماده عناصر قدراین. »262«یاقتصاد

 توان توانندمی جاهاک هک ندک ییراهنما را هانیا ند،ک سازیزمینه هانیا حضور یبرا یستیبا دولت ارند؛ک ٔ  تشنه هانیا هک

 یهابخش یک در دولت یاقتصاد تیفعال حاال. است نیا دولت ٔ  عمده تیمسئول ند؛کب تیحما هاآن از ببندند، ارک به را خودشان

 شورک گذاریسرمایه یهافرصت یمعرف» .263«بشود داده مردم به یاقتصاد تیفعال دیبا نکل داشت؛ خواهد وجود قهراً ،یریناگز

 جاهاست،ک گذاریسرمایه یهافرصت بدانند یخصوص بخش فعاالن یستیبا یعنی ؛میریبگ یجد یستیبا را یخصوص بخش به

 افراد، از یبعض به اطالعات بودن محدود اطالعات، بودن محصور. نشود خوارانهویژه هایاستفادهباشند،  مطلع همه هاست؛دامک

 چیسوءاستفاده هک یافراد یبرا را شبهیک ٔ  بادآورده یهاثروت یگاه هک شود؛یم یبیعج هایخواریویژه موجب ،یبعض دون

 رفتهگ شیجلو االک فالن بشود، دیتول االک فالن د،یایب االک فالن بناست هک دارند اطالع هکنیا خاطربه ند؛کیم فراهم هستند،

 اطالعات. کنندیم سوءاستفاده ،اندمطلع هک هاییاین. بشود بیتصو قانون فالن ای د،یایب نیپائ ای برود باال االک فالن متیق بشود،

 به و شناختند را مردم هایتوانائی شورک نیمسئول هک هرجایی» .264«ردیبگ صورت اطالعات سازیشفاف دیبا. بشود یعموم دیبا

 نتأمی عرصه آن در را مردم حضور مینتوانست ما هک است نیا خاطر به هست، یامکنا هک هرجایی. میشد موفق ما گرفتند، ارک

 هاییراه ار،کابت با دقت، با مهارت، با بتوانند دیبا نیمسئول شور،ک گوناگون مسائل ٔ  همه در. میندار مک نشدهحل مسائل ما. مینک

 را اهر توانستند یسانک شد؛ باز راه افتاد، اتفاق نیا جنگ دشوارِ اریبس ٔ  عرصه در هک همچنان -نندک دایپ مردم حضور یبرا را
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 ایهزمینه در. باشد باز شیبرا راه ند،ک تکشر بزرگ ارک نیا در بخواهد هک یزن هر ،یمرد هر ،یریپ هر ،یجوان هر تا -ندبازکن

 یارهاکابت با مردم، پول با مردم، همت ٔ  وسیلهبه تواندیم شورک دیتول شور،ک اقتصاد. شودیم هم اقتصاد در شود،یم هم گوناگون

 تهکن نیهم اساس بر م،یردک نیتدو ما هک را ۴۴ اصل یهااستیس. ندک دایپ شکوفایی برابر نیچند مردم، هایباانگیزه مردم،

 .265«بود

 محوریت دادن به بخش تعاونی

 تهوابس نده،یآ. دارد تیاهم یلیخ گذاریسرمایه ٔ  مسئله»گذاری و اهمیت آن در اقتصاد توجه ویژه دارند: ایشان به اصل سرمایه

 گذاریسرمایه گوناگون، یهابخش در. گرید یهابخش در چه ،یانرژ بخش در چه است؛ مختلف یهابخش در گذاریسرمایه به

د دولت بایخوانند که معتقدند، گذاری در اقتصاد فرامیهای خصوصی و تعاونی را به سرمایهتنها مردم و بخشنه. 266«است الزم

بخش دولتی، خصوصی و تعاونی  ۳قانون اساسی ما هر . گذاری پیدا کندکمک کند که بخش خصوصی و تعاونی توانایی سرمایه

و عمدتًا  ۷۰ و ۶۰ ٔ  دهههای فروش در سری تعاونیرا در اقتصاد پذیرفته است، ولی واقعیت این است که این مسئله جز در یک

های بعد بازتولید نشد. رهبری تنها بخش خصوصی را مدنظر قرار نداده و در های مسکن اکثراً فشل در آن دوره و دورهدر تعاونی

 سیتأس به ۱۱صورت ویژه در بند ند و بهقرارداد موردتوجهصورت جدی بخش تعاونی را به ۴۴های کلی اصل ند ب سیاستب

تنها بخش خصوصی نهند. کردتوجه  ییفقرزدا منظوربه جامعه اول کده ۳ قرار دادن پوشش تحت یبرا یمل ریفراگ یهایتعاون

 اشتغال شیافزا و یاریکب نرخ اهشک: »مثل تشکیل تعاونی باید به این کار همت گمارندکه آحاد مردم و اقشار پایین نیز از طرقی 

 بخش به کمک و یخصوص بخش گذاریسرمایه شیافزا ٔ  مسئله نیهمچن. است مهم و یاساس اریبس مسائل ٔ  ازجمله شور،ک در

 یارهاک از یکی هک است؛ یاساس و مهم مسائل ٔ  ازجمله ند،ک گذاریسرمایه شورک یاقتصاد مسائل ٔ  درزمینه بتواند هک یخصوص

 یصاداقت مهم مسائل در بتوانند و بشود لکیتش بزرگ هایسرمایه هاتعاونی ٔ  وسیلهبه هک هاستتعاونی جادیا باب، نیا در مهم

 و یحقوق یهارساختیز یستیبا. دهد انجام را ارک نیا بتواند دولت و ندبازکن را مهم هایگره و نندک گذاریسرمایه شورک

 .267«ارک شکوفایی از تیحما یعنی ن،یا. شود آماده اشقانونی

 گری به مردمگذارانه و حاکمیتی دولت در اقتصاد ضمن سپردن تصدیحفظ نقش سیاست

گری از حاکمیت رأی به بقای وظایف حاکمیتی دولت و محدود کردن و نه کوتاه کردن دست دولت از ایشان با تفکیک تصدی

 دیبگذار د؛ینک اجتناب دولت گریتصدی از ،یتیمکحا و یومتکح فیوظا ریغ در ،توانیدمی هک ییآنجا تا حتماً دیبا» اقتصاد دادند:

 هایگذاریسرمایه در دولت ورود از یریجلوگ آن است؛ مهم یلیخ 268ما ٔ  مصوبه ب و الف یبندها ... .باشد مردم دست ارک

 .269«است شدهمشخص هاآن در یحدود یک اما م؛ینک وتاهک یلکبه را دولت دست هکنیا نه است؛ دیجد هایگریتصدی و دیجد

دولت در اقتصاد هستند، به مواردی نظیر رفع قوانین مزاحم و... برای شفافیت و  ٔ  گذارانهسیاستایشان مخالف کاهش نقش 

 را ارک نیا برداشت؛ دیبا را مزاحم نیقوان»کنند.: حمایت از تولید معتقدند اما با کم شدن نقش حاکمیتی دولت مخالفت می

 تراشیمشکل و ریتفس قابل م،ینکب وضع قانون آن یرو یقانون یک باز[ اگر] م،یدار ینیقوان حاال ما واال بدهد؛ انجام تواندمی مجلس

 ردک ییشناسا دیبا را هانیا دارد؛ وجود هم یقضائ و یحقوق موانع -ردک دایپ را مزاحم نیقوان رد،ک دقت رد،ک مالحظه دیبا است؛

 مواجه عقولغیرم موانع با هک نندک احساس دانشمندان، ،گذارانسرمایه ران،کمبت نان،یارآفرک ،یاقتصاد فعاالن یستیبا. برداشت و

قانون اساسی اهمیت این مسئله به حدی بود که ایشان یک  ۴۴های اصل . در جریان سیاست270«نندک تکحر بتوانند ستند،ین

 تیمکحا اعمال تداوم -۱»اختصاص دادند: « انحصار از زیپره و تیمکحا اعمال یلک یهااستیس» بند مستقل )بند ه( را به

 اعمال مورد در ژهیوبه نظارت و مقررات و نیقوان یاجرا و گذاریسیاست قیطر از غیردولتی یهابخش ورود از پس دولت یعموم
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 جادیا از یریجلوگ -۳ .یمل اقتصاد بر گانگانیب ٔ  سیطره و نفوذ از یریجلوگ-۲. غیردولتی هایبانک در یقانون و یشرع نیمواز

 «.غیردولتی یاقتصاد هایبنگاه توسط انحصار،

 مردمی کردن اقتصاد رکن اقتصاد مقاومتی

عنوان یک رکن مهم از اقتصاد مقاومتی مدنظر دانند که آن را بهمهمی می ٔ  مسئلهتنها مستقالً ایشان مردمی کردن اقتصاد را نه

 ۴۴ اصل یهااستیس نیهم است؛ مردم به ٔ  تکیه نیهم شیهابخش از یکی دارد؛ یانکار دارد، شرایطی یمقاومت اقتصاد»دارند: 

 از من موارد، از یبعض در. شماست یاساس یارهاک جزو نیا شود؛ دنبال دیبا شتریب هرچه وسواسِ و دقت و اهتمام و تأکید با

 شبخ به هکنیا یبرا دینکب یرکف دیبا خب،. آیدنمی جلو اشتوانیکم خاطربه یخصوص بخش هک شنوممی شورک نیمسئول خود

 است، الزم هک یقیطر هر از است؛ الزم مقرراتِ و الزم نیقوان قیطر از هاست،کبان قیطر از حاال بشود؛ بخشیتوان یخصوص

 یمردم و یدولت یهاتیظرف ٔ  همه از استفاده ،شرایطش از یکی... . شود فعال ،یمردم بخش ،یخصوص بخش هک دینک یارک

 .271«شود استفاده هاسرمایه از هم د،ینک استفاده ،دهندمی نظرانصاحب هک راهکارهایی و هااندیشه و رهاکف از هم است؛

 سازیالزامات واگذاری و خصوصی

 از هااستیس نیا. بدهند قرار مدنظر را هااستیس نیا یهابخش ٔ  همه»ها نیز توجه جدی دارند: ایشان به الزامات این واگذاری

 است ییهاتکشر نیسنگ بار از دولت ردنک آزاد بخش یک: است بخش ۲ خودش هک الف بند. است بند ۵. ه بند تا دارد الف بند

 هااین از زودتر را خودش دیبا و بود ۴۴ اصل صدر به مربوط هک ییزهایچ یعنی ؛شدهاشاره هاتکشر آن به ۴۴ اصل لیذ در هک

 همشاب هک یموارد در هک شودمی داده اجازه یتعاون و یخصوص یهابخش به مردم، به هک است نیا گرید بخش یک. ندک خالص

 آن در ،هاستتعاونی به مربوط هک یاتیخصوص و هاستتعاونی به مربوط ب بند. نندک گذاریسرمایه هست، ۴۴ اصل صدر

 چند. ییاستثناها یک با آمده؛ ۴۴ اصل صدر در هک ییهاتکشر همان یواگذار یعنی هاست؛یواگذار به مربوط ج بند. ذکرشده

 انتقال نیا تا بدهد انجام دیبا را ییارهاک دولت هک الزامات بخش یک. دارد بخش ۲ خودش باز د بند. ذکرشده آنجا در استثنا

 نیا یهادرآمد مصارف به مربوط هم بخش یک ند؛ک دایپ رغبت ارک نیا به یخصوص بخش و بشود لیتسه و ردیبگ انجام حیصح

 بند .بشود مصرف جاک در ،آیدمی دولت در هک او درآمد و او مابازای ،کنندمی واگذار یتعاون ای یخصوص بخش به یوقت هک است

 ند،ک حفظ دیبا را خودش یتیمکحا یهااستیس دولت. است دولت یتیمکحا یهااستیس به مربوط است، ه بند هک هم آخر

 ،یاصخ موارد یک در بشود؛ زکمتمر ند،ک گذاریسرمایه یخاص موارد یک در ند،ک تیهدا ند،ک گذاریسیاست ند،ک گذاریبرنامه

 یعضب م،یندازیب جلو را بندها نیا از یبعض ما الّا و ؛ردیبگ قرار مدنظر باهم دیبا بندها نیا ٔ  همه. میردک عرض هک آنچه لیقب از

 هیتوج یجا هک ردک شفاف یستیبا را ... مقررات .ستین درست و آمد خواهد وجود به تعادل عدم نیا م،ینک فراموش را بندها از

 گرفته د،هستن نیقوان ظواهر از سوءاستفاده اهل هک یسانک یجلو بشود، بسته تقلب هایراه. نباشد لیتأو و ریتعب و لیتبد و

 انندتومی جاک نند،ک یاقتصاد تیفعال توانندمی جاک در هک بدانند و رندیبگ قرار ارک اتیجزئ انیجر در دیبا ... مردم .شود

 از هااستیس نیا یوقت گذشته سال. انداطالعبی مردم غالب. شوند وارد یتعاون یک در توانندمی طورچه نند،ک گذاریسرمایه

 صالً ا ،دیدیممی ما هک مردم اغلب. شدند خوشحال شدند؛ خوشبخت دند،یشن خواص از یبعض شد، گفته و شد اعالم ونیزیتلو

 استفاده تدول کمک از توانندمی چگونه بدانند بشود؛ نییتب بشود؛ حیتشر مردم یبرا دیبا! ستیچ موضوع هک نداشتند توجه

 ،کندمی ییهاتیحما چه ند؛ک او به تواندمی ییهاکمک چه دولت ند،ک استفاده تواندمی یازاتیامت چه از یخصوص بخش نند،ک

 در مسئله نیا به مربوط یهابخش و مجلس یهاپژوهش زکمر ... حتماً .نندک گذاریسرمایه و بشوند وارد توانندمی جاهاک در

 ؛نندک یرکهمف و یارکهم هم دولت با و نندک فراهم نند؛ک هیته را هااین و بپردازند است، الزم هک ینیقوان به واقعاً  دیبا مجلس،

 .272«است یقانون یهاتکیمال از یقضائ املک تیحما هم مطلب نیآخر و

ش افزای جویی در مصرف انرژی،گیرند تا کارهایی نظیر صرفهمورد خطاب قرار می اینجافقط دولت که بخش خصوصی هم در نه

 نهیزم نیا در هم یخصوص بخش»را انجام دهند:  موردنظرالت و استفاده تسهیالت مالی در محل آوری، نوسازی ماشینبهره

 یلیخ نهیزم نیا در هم دولت . نظارت.. .آالتماشین ینوساز ،وریبهره سطح شیافزا ،یانرژ مصرف در جوئیصرفه: دارد یوظائف
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 است؛ دیتول سهم هک یمقدار آن بشود، داده التیتسه. ندکب هم نظارت دیبا ،کندمی دولت هک یتیحما قبال در یعنی است؛ مهم

 ارک یک یراب التیتسه نیا از -طلبانفرصت و نندگانک سوءاستفاده یعنی -ردمک اشاره هک یافراد همان هک بشود مراقبت نیکل

 .273«نندکن استفاده گرید

 
 سیاستی سطح راهبردی/عملیاتی سطح گفتمانی

 آزادی

 جمهوریت

 اقتصاد حضور مردم در

 مشارکت مردم در اقتصاد

 مردمی کردن اقتصاد

قانون  ۴۴های کلی اصل یاستس

 اساسی

های کلی واگذاری )بند ج سیاست

 (۴۴اصل 

 د( پیشرفت

های پیش نظیر استقالل، که البته چون در غالب بخش جدی است یک بحث مبنایی و رهبر انقالبموضع پیشرفت در نگاه 

ر پیشرفت د کنیم.پوشانی کمتر دارد بررسی میها همای از آن را که با آن بخشهای ویژهپرداختیم، بخشعدالت و آزادی به آن 

نگاه رهبر انقالب یک عنصر صرفاً اقتصادی نیست. هدف پیشرفت، تحقق تمدن نوین اسالمی و گذار از دولت اسالمی به سمت 

 اسالمی و تمدن نوین اسالمی است. ٔ  جامعه
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آزادی و 

جمهوریت

آزادی در چارچوب 

عدالت و معنویت

مشارکت مردم در 

مردمی /اقتصاد

کردن اقتصاد

باال بردن بازده 

ثروت های دولت

سوق دادن ثروت های 

عمومی به محرومین و

سرمایه گذاری در 

امور راهبردی 

توانمندسازی بخش

خصوصی و مردم

استفاده ی همه ی 

مردم و نه صرفاً 

ثروتمندان از اصل 

44

محوریت دادن به 

تعاونی

ی حفظ نقش حاکمیت

دولت ضمن واگذاری 

تصدی گری

توجه به همه ی 

بندهای سیاست های

44اصل 

براندازی طاغوت•

تآسیس حکومت •

اسالمی

پیروزی 

انقالب

اسالمی کردن •

چارچوب های 

اصلی حکومت

والیت فقیه و •

قانون اساسی

نظام 

اسالمی
اسالمی کردن روش 

و منش مسئولین

دولت 

اسالمی



 
 کنیم:بر ابعاد خاصی از پیشرفت که برشمرده نشد و عمدتاً ناظر به عنصر علم تمرکز می در این بخش

 بنیان و اهمیت تولید و علماقتصاد دانش

 .کندکه ثروت ایجاد می افزاری در این چارچوب، اهمیت زیادی دارد و این علم استعنصر علم و نهضت تولید علم و جنبش نرم

 شرفتیپ»بنیان باید محور پیشرفت و اقتصاد باشد: یابد که نهایتاً اقتصاد دانشلم و تولید محوریت میعنصر اصلی ع ۲اساس، براین

 د،نباش علم اگر. است دیتول عنصر عنصر، یک است؛ علم عنصر عنصر، یک: است عنصر ۲ بر متوقف اول، ٔ  درجه در شورک یماد

 و املکت و تحول دیتول دانش، ادیبن بر و علم نیا اساس بر اما باشد، علم اگر. رودمی شیپ علم با شورک ؛بیندمی صدمه هم دیتول

 تیاهم از ،یشاورزک ٔ  عرصه در چه صنعت، ٔ  عرصه در چه د،یتول. است دیتول دوم، و. ... زندمی درجا شورک باز ند،کن دایپ شیافزا

نیزم ریز هم ایدن گاز و نفت ٔ  همه اگر. است وابسته ینخواهیخواه باشد، نداشته دیتول هک یشورک. است برخوردار اول ٔ  درجه

 ذخایر ازلحاظ هک دارند وجود کشورهایی بینیدمی هکنیمااک ؛خوردنمی دردمان به باشد، شدهذخیره ما هایچاه در و ما یها

 بر خودشان اما هستند؛ یثروتمند مالک در -ابیمک و قیمتذی اریبس یفلزها ذخایر چه ،یانرژ ذخایر چه -یعیطب و یمعدن

 دیتول خصوصهب -شورک در دیتول دیبا. دارند باریفالکت و بارنکبت یزندگ است، خفته گنج همهاین رشیز هک ینیزم نیا یرو

 گرفته یجد مختلف یهابخش در علم چنانچه اگر. »274«برود شیپ -یتجرب و یعلم یهامهارت و دانش به کیمت ،بنیاندانش

 توانست خواهند ،کنندمی آفرینیثروت و کنندمی دیتول ،کنندمی ارک علم یبرمبنا هک بنیاندانش یهاتکشر نیا وقتآن شد،

تواند رونق نمی مونتاژیای و زا باشد و تولید عاریهاین تولید باید درون .275«برسانند یواقع شکوفایی به را شورک اقتصاد تدریجبه

 تهداش وجود یعلم شرفتیپ یوقت: »کندتبع آن فناوری و تولید اهمیت پیدا میبهزا بودن علم و ، لذا اهمیت درونایجاد کند

. آوردمی وجود به نشاط جامعه در و دهدمی رونق را شورک هم یفناور شرفتیپ و آوردمی خودش با هم را یفناور شرفتیپ باشد،

 هایصنعت مثل است؛ گرانید از ٔ  گرفتهوام و یدروغ و ایعاریه یفناور باشد، هم یفناور اگر و ست؛ین چیزهیچ نباشد، علم اگر

 .276«دیانیرو دیبا را علم. دارد وجود هک یمونتاژ

 زا یعنی است بنیاندانش اقتصاد»های مختلف است: بنیان بودن هم متکی بر علم هم تجربیات متراکم در حوزهاین دانش

 نیا آن یمعنا اّما ؛دهدمی قرار علم محور بر را اقتصاد ،کندمیه کیت یعلم هایرفتپیش به ،کندمی استفاده یعلم هایپیشرفت

 هاتجربه ،خیرهن ؛یمقاومت اقتصاد در نندک فایا نقش توانندمی دانشمندان فقط و است دانشمندان به منحصر اقتصاد نیا هک ستین

 و بگذارد اثر تواندمی -اندمهارت و تجربه یدارا هک یارگرانک یهامهارت و هاتجربه صنعت، صاحبان هایتجربه -هامهارت و

 ای صنعتگر ٔ  باتجربه عناصر هک ستین نیا آن یمعنا ،محوردانش شودمی گفته هکنیا. ندک فایا نقش اقتصاد نیا در تواندمی

 اریبس نقش ر،یخهن نند؛کن فایا نقش هااین ،اندداده انجام تجربه اساس بر را یبزرگ یارهاک یمتماد یهاسال طول در هک شاورزک

و  278بنیانهای دانشممکن به شرکت هر میزان. لذا در این چارچوب به ضرورت رجوع به 277«است هانیا ٔ  عهده به هم مهمی
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اسالمی کردن •

سازوکارها و 

ساختارها

اصالح سبک •

زندگی مردم

جامعه ی 

اسالمی

تمدن نوین 

امت /اسالمی

واحده



ها ها در مواجهه با آنها نظیر تغییر سیستم قدیمی اعتبارشناسی بانکو به رفع مشکالت آن تأکیددارند 279هاگسترش آن

 .280.اندمتوجه

 ار،ک دیتول. باشد ملت شعار دیبا عیوس ٔ  گستره یک در دیتول»در نگاه ایشان محوریت جدی دارد:  و علم تولیدبر این اساس 

 ارآمد؛ک یهاانانس دیتول و االک دیتول منزلت، و عزت دیتول فرصت، دیتول معرفت، دیتول ثروت، دیتول ،یفناور دیتول علم، دیتول

 همت دیتول نیا بر ملت، هم و دولت هم ع،یوس ٔ  گستره نیا در هک است نیا در ما ملت سعادت رمز. است دیتول همه هااین

 اول، ٔ  درجه در شورک یماد شرفتیپ»گویند: عنصر تولید و علم در پیشرفت سخن می ۲اساس از محوریت  بر این. 281«میبگمار

 ؛یندبمی صدمه هم دیتول نباشد، علم اگر. است دیتول عنصر عنصر، یک است؛ علم عنصر عنصر، یک: است عنصر ۲ بر متوقف

 باز ند،کن دایپ شیافزا و املکت و تحول دیتول دانش، ادیبن بر و علم نیا اساس بر اما باشد، علم اگر. رودمی شیپ علم با شورک

 دیتول خصوصهب -شورک در دیتول دیبا»گویند: بنیان سخن می. بر همین اساس از تولید و اقتصاد دانش282«زندمی درجا شورک

 را داریپا شکوفایی یک تواندمی هک یبخش ترینمهم. »283«برود شیپ -یتجرب و یعلم یهامهارت و دانش به کیمت ،بنیاندانش

. لذا بخش 284«علم به است کیمت دانش، به است کیمت هک ایتولیدی اقتصاد بخش آن خصوصهب است؛ دیتول اورد،یب وجود به

 نیا است، مهم یلیخ هک یزیچآن شور،ک ٔ  توسعه ریزیبرنامه در»خوانند: گذاری میسرمایههای اصلی علم را یکی از اولویت

 و یماد ٔ  سرمایه است یهیبد چون باشد؛ جاک دیبا ما یمعنو و یماد هایگذاریسرمایه زکتمر ٔ  عمده مینیبب ما هک است

 به عهتوس -میبرسان توسعه به را شورک خواهیممی اگر. ستین نامحدود -زهیانگ و یانسان یروین و همت یعنی -یمعنو ٔ  سرمایه

 زکتمرم گذاریسرمایه یبرا شتریب دیبا جاهاک مینیبب -یغرب رایج یمعنا به توسعه لزوماً  نه خودمان، منظور و مطلوب یمعنا

 یکی در حتماً م،ینک گذاریسرمایه پرورینخبه و یفناور و علم ٔ  مسئله یرو بر چنانچه اگر هک است نیا من راسخ اعتقاد .میشو

 نیا و رصتف نیا ملت و شورک به ،یفناور شرفتیپ آن، دنبال به و یعلم شرفتیپ. ایمکرده گذاریسرمایه ارهاک ترینبااولویت از

 .285«ندک دایپ یمعنو و یماد اقتدار هک داد خواهد را انکام

سازی سخن علم و فناوری تا تولید محصول و تجاری ٔ  زنجیرهایشان تنها رشد علمی را کافی ندانسته و از ضرورت تکمیل 

 ت؛اس گیریشکل حال در -است یمهم اریبس ٔ  زنجیره نیا هک -سازیتجاری و محصول دیتول ،یفناور علم، ٔ  زنجیره»گویند: می

 یهانج تجارت بازار به را محصول ،کنندمی دیتول را محصول ،کنندمی یفناور به لیتبد را آن ،کنندمی دیتول را دانش یعنی

 رفتشیپ نهیزم نیا در حاال میبدان ما هک ستین کنکخوشدل فقط دانش نیا. کنندمی ثروت دیتول شورک یبرا و آورندمی

 شورک یمل ثروت به علم دیتول ریمس شاندنک ن،یا. رسدمی مردم ٔ  همه به سودش ،کندمی ثروتمند را شورک دانش نیا نه م؛یردک

 .286«است

، تکنولوژیمثالً سر نانو ،گرا که پیشرفت درون آن استموریتسمت فناوری مأهتکنولوژی یک نگاه هست برویم بدر مدیریت 

روزمره کن برو سراغ تکنولوژی نفوذگرا که شاید  ٔ  فایده-هزینهگوید ک نگاه هم هست که میای و...، ی، هستهبیوتکنولوژی

گر کند. مدل اولی مثل شوروی و مدل دوم مدلی است که نهادهای سلطهپیشرفت درونش نباشد اما نیازهای روزمره را حل می

 هایفناوریاست. ایشان معتقد است، ما  ۲. نگاه رهبری بینابین این 287کنندپیشنهاد می توسعهدرحالالمللی به کشورهای بین

مردم را  ٔ  روزمرهولی باید نیازهای  ها ابزار قدرت و اقتدار ماست،اینو  گذاری کنیمخواهیم باید برایش سرمایهژیک را میاسترات

دانند، هم ذیل گویند و این موارد را اولویت میای، نانو و... میهای موشکی، هستهقرار دهیم. لذا هم از ضرورت فناوری موردتوجه
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 .کارگران دیدار( ۱۳۸۹/ ۲/ ۸) 282
 همان. 283
 عسلویه. نفت صنعت کارکنان و مردم جمع( ۱۳۹۰/ ۱/ ۸) 284
 جوان. نخبگان دیدار( ۱۳۸۹/ ۷/ ۱۴) 285
 رضوی. حرم( ۱۳۹۰/ ۱/ ۱) 286
مفصالً به « جای ما در مقابله با سلطه و نفوذ کجاست»چاپ  در فضای مجازی و کتاب زیر« خواهدنظام سلطه از جان ما چه می» ٔ  نگارنده در مقاله 287

 این مسئله پرداخته است.



ای تنها به کسب دانش هستههای کلی انرژی نها به رفع نیازهای واقعی مردم در علم و فناوری توجه دارند. مثالً در سیاستهآن

 ای ملزم کردند.یابی به فرایندهای نوینی مثل گداخت هستهو ایجاد نیروگاه که حتی نظام را به تحقیق و دست

 مدت و زندگی مردماصالحات کوتاهاصالح ساختاری و بلندملت اقتصاد ضمن توجه به 

به  آناما در کنار  ؛های ساختاری و بلندمدت اقتصاد، توجه دارندچیز به اصالحکه رهبر انقالب بیش از همهمهم دیگر این ٔ  نکته

 درمانیشوکداری به و مثل اقتصاد سرمایه مدت مسائل مردم هم توجه دارندکوتاه ورجوعرفعکم کردن عوارض آن و پرداختن به 

 شودنمی»هم حمایت کردند:  288هابندی بنزین و هدفمندی یارانهکنند، اما از جسارت در انجام مواردی مثل سهمیهو... توصیه نمی

 مهار هک است یهیبد. »289«شد غافل دینبا شود، دنبال تواندمی مدتمیان و مدتوتاهک در هک یعالج هایراه از و ماند منتظر

 یارهاک منتها بود؛ خواهد رد،ینگ انجام اصول آن تا و دارد یاصول و مقدمات هک است یانیبن و ایریشه ،یعلم ارک یک تورم،

 د؛ینکب یرکف یک واقعاً نه برسد؛ جهینت به یروز یک ،یانیبن یارهاک نیا تا نشست شودنمی باالخره. داد انجام دیبا هم یضربت

 نیاول جزو مردم شتیمع. مردم شتیمع با دارد میمستق ارتباط یاقتصاد رونق ،یاقتصاد شرفتیپ اقتصاد،. »290«دینکب یارک

 دولت یلک هایگیریجهت در هک چیزهایی از یکی. »291«تاریخ دوران ٔ  همه در و ایدن یجا همه در هاستدولت ٔ  همه اهداف

 .292«است مردم یبرا یزندگ لیتسه باشد، موردنظر دیبا

که عمدتاً مبتنی بر  تأثیر قرار دهد تحتمدت تواند زندگی مردم را در کوتاهبر نیست اما میبسیاری از این اصالحات هزینه

 یدولت هایهزینه و هاخرج آوردن نظامبه و یمل پول تیتقو ٔ  مسئله یرو: »های مختلف استو تحقق عدالت در عرصه پیگیری

 عدالت مالک تیرعا ،یوزارت محدودتر ٔ  دایره یک در و رندیبگ را گونهاسراف و یادیز یهاخرج و هاوپاشریخت جلوِ و نندک تالش

 ار هاانسان شاد، را هادل تواندمی هم یالیر یهاشیافزا بدون هک است ییارهاک هااین. بردارند را جایب یهاضیتبع و نندکب را

 یدگزن باز نباشد، صورت آن به هم یالیر شیافزا لو و ردیگ صورت ارهاک نیا اگر. ندک میترم را هاآن یزندگ و دواریام و خرسند

 یدگیرس و است مردم یزندگ به یدگیرس است؛ یاقتصاد ییوفاکش اصل )دیگر(. »293«ردک خواهد دایپ مطلوب و یعیطب آهنگ

 فساد و اچاقق با بشود؛ جیترو یداخل دیتول بشود؛ ینیارآفرک بشود؛ تیحما گذاریسرمایه از هک میدار اجیاحت ما. شورک اقتصاد به

 و هااستیس انسجام و تیشفاف و ثبات بشود؛ دنبال مهم هدف یک و یاصل یمبنا یک عنوانبه اشتغال بشود؛ مبارزه مجدانه

 تمقررا -ندارد ایفایده م،ینکب عوضش فردا م،ییبگو چیزییک امروز هک ایاقتصادی مقررات -بشود انجام یاقتصاد مقررات

 بخواند اهمب و باشد منسجم دیبا هم نند،ک ریزیبرنامه آن یرو بتوانند مردم هک باشند داشته ثبات هم دیبا ما نیقوان و یاقتصاد

 ایمکردهن ما هک است ییارهاک جزوِ هک -است شورک یاقتصاد رونق یبرا فیوظا ترینمهم از یکی ،یجهان یابیبازار. باشد شفاف و

 هایامهبرن البته. میباش داشته نظر در را هااین یستیبا ما ؛هابرنامه و هاتیفعال از املک رسانیاطالع و -ماست هایکاریکم جزوِ و

 مقابله یارز و یاقتصاد یهاکشو با بتواند شورک هک مطمئن یارز ریذخا ٔ  مسئله بماند؛ دور ازنظر دینبا شورک یاساس یراهبرد

 در ما هک است مسائلی جزوِ شور،ک در یانرژ و آب انتقال و دیتول یراهبرد هایبرنامه ؛گذاریسرمایه و دیتول منابع تأمین ند؛ک

 ٔ  مقوله همان جزوِ هااین بشود؛ دنبال تیجد با یستیبا هااین شد؛ خواهد محسوس هاآن به ازمانین شدتبه ندهیآ سال چند

 -... و یشانگها و،کا ؛گیردمی انجام اآلن هک ییارهاک نیهم -ایمنطقه هایهمکاری به پرداختن. است شورک یاقتصاد رونق

. این 294«مینک نهیبه ٔ  استفاده دیبا هم نفت از. میبگمار همت و مینک دنبال تیجد با دیبا را زهایچ نیا ما. است یالزم یزهایچ

 تعطیالت تابستانی ٔ  دورهمدت موارد حتی متوجه مواردی نظیر بیکاری نیز هست و به ایجاد شغل حتی در نگاه به رفع کوتاه
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 دایپ -تابستان ٔ  دوره در یحت -موقّت یارهاک یادیز زانیم به هاجوان یبرا توانندمی. نندک ریزیبرنامه»اند: کرده تأکیدجوانان 

 .295«است ادیز شورک نیا در اشتغال ٔ  زمینه. نندک

 296های کالن اقتصادی، نظیر نرخ رشدهای کلی در اقتصاد اکتفا نکرده و مواردی نظیر شاخصگیریجهت ٔ  ارائهایشان تنها به 

 دیدهنتورم را تنها در نقدینگی  ٔ  ریشهایشان است. مثالً در مورد تورم ضمن توصیه به کنترل آن،  موردتوجهیا کنترل تورم نیز 

اقتصاد رایج که افزایش  برخالفینند، بد کمبود در عرضه عامل تورم نمیعدم وجو ودینگی را در صورت هدایت به تولید و نق

 هک آنچه: »داندمینسخه برای اقتصادهای دنیا را کاهش تورم از طریق کنترل نقدینگی  ترینمهمنقدینگی را عامل تورم دیده و 

 یشبخ حاال. دینک برطرف دیبا را نیا دارد؛ وجود ایاقتصادی التکمش ف،یضع یقشرها یبرا هک است نیا است، مهم من نظربه

 فراوان رشوک در مردم موردنیاز گوناگونِ یاالهاک خوشبختانه م؛یندار االک مبودک شورک در ما. است تورم از یناش الت،کمش نیا از

 وجود دیتول ینگینقد مقابل در اگر ...دینک عالج دیبا را نیا دارد؛ وجود دیخر قدرت اهشک و یگران ٔ  مسئله نیکل ؛شودمی افتی

 دیتول از شیب ینگینقد نه چنانچه اگر ؛کندنمی جادیا را یلکمش باشد، نداشته وجود مبودک باشد، داشته وجود االک باشد، داشته

 سمت هب دینک تیهدا را یافتهافزایش ینگینقد نیا. ... کندمی جادیا لکمش طبعاً بود، واردات درستِ لکش به ای داخل در االک

 .297«دیتول مثل مردم؛ ارک شیگشا به ندک کمک هک یزکمرا

 های کلی نظامریزی برای اقتصاد و تعیین سیاستبرنامه

ریزی است. رهبر انقالب با نگاه تشکیالتی که از پیش از انقالب داشتند به یکی از نکات مهم برای اقتصاد و پیشرفت کشور برنامه

این مسئله توجه دوچندان کردند، لذا عالوه بر دستورات و تذکراتی که در موعدهای مختلف به مسئولین دادند بر اساس اصل 

وم توسعه در سال د ٔ  برنامههای مختلف پرداختند، این ماجرا از های کلی نظام در حوزهاستقانون اساسی، به ابالغ سی ۱۱۰

بندی ها با جمعرسمی شد. این سیاست ۱۳۷۹های مختلف نظام از های کلی نظام در حوزهکلید خورد و با ابالغ سیاست ۱۳۷۲

ر بو پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعمال اصالحات و نظرات ایشان  شدهآمادهاز نخبگان، مسئولین و... 

 ها به این شرح است:شود. اهم آناطالعات مردمی، به تأیید ایشان رسیده و ابالغ می ها ومشاوره ٔ  پایه

 .۱۴۰۴298 افق در رانیا یاسالم یجمهور اندازچشم سند .1

 .302و ششم 301، پنجم300سوم، 299دوم ٔ  برنامههای توسعه: های کلی برنامهسیاست .2

، اصل ساله۲۰انداز ای به سران نظام برای مقابله با مفاسد اقتصادی، چشمماده ۸های کلی نظام در: فرمان ابالغ سیاست .3

، 304اشتغال 303ونقلحمل(، امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، معدن، منابع طبیعی، بند ج) ۴۴های اصل ، واگذاری۴۴

 تیامن، 309، نظام اداری308، اصالح الگوی مصرف307، پدافند غیرعامل، مسکن306گذاریتشویق سرمایه ،305شهرسازی

 ، اقتصاد مقاومتی و... .310(افتا) ارتباطات و اطالعات تبادل و دیتول یفضا
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اقتصادی و پیشرفت کشور  هایمشیخط تأمینهای خاصی با هدف ها رهبری سخنرانیاین سیاست ٔ  کنندهکاملالبته 

 دارند:

 ،312و اقتصاد مقاومتی ۴۴311های اصل دیدار مسئولین و کارآفرینان اقتصادی کشور: تشریح سیاست .4

 اردیبهشت روز جهانی کارگر. ۱۱دیدار ساالنه با کارگران به مناسبت  .5

 های راهبردی.اندیشههای دیدارهای مشخص در باب الگوی پیشرفت، سخنرانی در جمع دانشجویان کردستان، همایش .6

های اصلی اقتصادی و های رهبری مثل افطاری مسئولین و کارگزاران نظام نیز جزو جاهایی است که سیاسترانینبعضی سخ

 شود.صورت تفصیلی برای مردم تبیین میشود و در سخنرانی حرم رضوی بهپیشرفت کشور تعیین می

 سطوح ٔ  همه در را نیا و باشد نظر در اندازچشم سند ،هاریزیبرنامه ٔ  همه در»: ریزی هم توجه دارندایشان به لوازم این برنامه

 لبتها هک -نباشد درست جهت در استمرار و ریزیبرنامه در ثبات اگر. است تیموفق شرط ،ریزیبرنامه در ثبات. نندک مالحظه

 جهیتن به شورک شرفتیپ و یسازندگ -دارد استمرار و است یکی گیریجهت نکل شد، خواهد هم حیتصح راه طول در تکحر نیا

 هک -شودمی داده مجلس به بودجه با هک سالهیک ٔ  برنامه -میدار برنامه یک ما هرسال. دیریبگ نظر در را سال ۲۰. دیرس نخواهد

 ما. ندک یخنث ،گیردمی انجام هک هم را کارهایی اصالً ،هابرنامه نیا در تناقض دارد انکام نباشد، منظم گیریجهت باشد بنا اگر

 ٔ  ساله۵ ٔ  برنامه مقابل جهت در امروز ٔ  ساله۵ ٔ  برنامه اگر اما -است معمول ایدن ٔ  همه در -ایمکرده درست ساله۵ هایبرنامه

 گرفت؛ نخواهد صورت هرگز اصالح و برد خواهد نیب از را گریهمد ارهاک نیا باشد، فردا ٔ  ساله۵ ٔ  برنامه مقابل جهت در ای روزید

 ٔ  رنامهب فتد،ین اتفاق نیا هکنیا یبرا ما. است یمل هایسرمایه شدن عیضا جه،ینت و کنندمی یخنث را گریهمد هاتیفعال چون

 لکش دیبا سقف نیا ریز هابرنامه. است ساله۲۰ یلک ٔ  برنامه ن،یا. میردک هیته اندازچشم سند عنوانبه را عام یلک بلندمدت

 هابرنامه وقتآن ند؛ک حفظ را جهت نیا ،آیدمی ارک سر یدولت هر. نندک تکحر دیبا جهت نیا در ساله۵ هایبرنامه رند؛یبگ

 ٔ  همه اهیبعض ،کنندمی ارک تند هایبعض ،کنندمی ارک ندک هایبعض ستند؛ین جوریک همه هادولت البته. هم ملکم شوندمی

 قابل اشمهه هااین نند؛کن یبعض نند،کب اشتباهات است نکمم یبعض ستند،ین جورآن هایبعض ،آورندمی صحنه به را شانیروین

 .313«دینک مالحظه هم را نیا هاریزیبرنامه ٔ  همه در نیبنابرا ؛باشد یکی دیبا گیریجهت یول است؛ اصالح

 

های کلی و اسناد سیاست راهبردی/عملیاتی ٔ  حوزه گفتمانی ٔ  حوزه آرمان

 باالدستی

 عدالت و پیشرفت پیشرفت

 تمدن نوین اسالمی

 مرجعیت علمی

نهضت تولید علم و 

 افزاریجنبش نرم

 نهضت آزاداندیشی

الگوی اسالمی ایرانی 

 پیشرفت

 بنیاناقتصاد دانش

 سازی و بازاریابیعلم و فناوری تا تجاری ٔ  زنجیره

 های کلی نظامسیاست

 اندازسند چشم

 معنویتفرهنگ، تربیت و ه( 

ی ترین آرمان اجتماععنوان مهممهم دیگر این است که در نگاه رهبر انقالب و اساساً در اقتصاد اسالمی حتی عدالت به ٔ  نکتهیک 

که در نسبت آزادی و عدالت هم گفتیم، معنویت، حفظ کرامت و رشد و تعالی نهایی نیست و هدف نهایی، چنان ٔ  مسئلهدین 

 یک. ردک یقربان یشرفتیپ نیچن درراه شودمی را تیمعنو و اخالق هک است نیا شیمعنا شد، یماد یوقت شرفتیپ»انسان است: 

                                                           
 اساسی. قانون ۴۴ اصل اجرای اندرکاراندست و اقتصادی مسئوالن دیدار( ۱۳۸۵/ ۱۱/ ۳۰) 311
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 البته .ستین نیا شرفتیپ اسالم، ازنظر اما ؛باشد نداشته وجود او در تیمعنو و اخالق یول ند؛ک دایپ دست به پیشرفت ملت

 یمنته تبه پیشرف هک یتحول و شورک شرفتیپ .است انسان یتعال و رشد هدف،. لهیوس عنوانبه اما است، مطلوب یماد شرفتیپ

 هدف،. شودن ریتحق آن در انسان برسد؛ یتعال و رشد به آن در بتواند انسان هک شود داده بیترت و ریزیبرنامه یطور دیبا ،شودمی

 یتحول هر در یانسان ٔ  عاطفه ت،یمعنو به عشق ،یخداپرست. »314«ایرانی انسانِ نه یحتّ انسان، از ایطبقه نه است، تیانسان انتفاع

 را اهانسان هک ایاقتصادی ای یاجتماع تحول آن. میبرو راه دیبا جهت نیا در و بشود تیتقو دیبا هاانسان در محبت و عواطف و

 ،یغرب یشورهاک از یبرخ در هک شنویدمی شما اگر. است مذموم ست؛ین ممدوح ،کندمی محبتبی و تفاوتبی هم به نسبت

 ،شوندنمی جمع دورهم هاخانواده ،پرسدنمی یاحوال سالبهسال پدرش از فرزند اما ،کنندمی یزندگ شهر یک در پدر و فرزند

 یقانون قرارداد یک -موقت قرارداد یک موجببه جز شوهرها و زن ،شوندنمی برخوردار مادرانه و پدرانه یهاعطوفت از انکودک

 آن، ارک آخر است، شب ۸ ساعت ن،یا ارِک آخرِ دارد، ارک جایک مرد دارد، ارک جایک زن ؛نشینندنمی هم نارک -است شدهبسته

 درجایی هک شنویدمی شما را هااین اگر دارد؛ یارکهم یک با قرار او دارد، یدوست یک با نیا قرار یک بعد است، شب ۱۰ ساعت

. ستین ما دییتأ مورد نجامد،یب زهایچ نیا به هک یتحول آن. است پسرفت هاینشانه گرید هااین دارد، تیواقع هااین اگر و هست

 ۴۰ تا آورد؛ وجود به شتریب محبت و الفت گانیهمسا و دوستان فرزندان، ،هاخانواده مادرها، پدرها، نیب هک خواهیممی یتحول ما

 به نسبت جامعه افراد ٔ  همه باشد؛ تعاطف و تراحم طیمح ط،یمح. است خوب نیا د؛یبدان خود ٔ  همسایه شما را ترطرفآن خانه

 ماش ٔ  همه. کنندهرعایت یعنی د؛یهست یراع شما ٔ  همه ته؛یرع عن مسئول مکلک و راع مکلک :نندک تیمسئول احساس گریهمد

 هک است ایزندگی ،یاسالم ٔ  طیبه اتیح. »315«ردیبگ قرار دیبا شما تیرعا مورد هک کسیآن یعنی د؛یهست رعیتتان از مسئول

 را مردم یایدن اسالم. کندمی عبور مردم ییایدن یزندگ از راه، نیا یینها هایسرمنزل و اهداف و تیمعنو به دنیرس راه آن، در

 ستهیشا شتیمع از یویدن یزندگ در هاانسان هکنیا از است عبارت یینها هدف. ستین یینها هدف ایدن یآباد منتها ؛کندمی آباد

 یمعنو فتوح و یتعال سمتبه قیطر نیا از و باشند برخوردار شهیاند و رکف یآزاد از و خاطر تیامن و یآسودگ از مناسب، و

 اهداف سمت به هک -یویدن یزندگ هک است نیا مسئله. است -۲ هر -آخرت و ایدن شامل یاسالم ٔ  طیبه اتیح. نندک تکحر

و  شودنمیا یاصالً آخرت بدون دن». 316«ندک تأمین مردم یبرا را عادالنه نِیراست و یقیحق یزندگان دیبا -کندمی تکحر یاله

ارها کن یم و اینکا را آباد ید دنیهم داشته باشد. ... با یرانیو یایبرسد و دن یه انسان بخواهد به آن مواهب معنوکان ندارد کام

 .317«خوردنمیت به درد یآبادِ دور از عدالت و دور از معنو یایاست؛ اما دنیردن دنکهمه آباد 

 یازندگس ،ایعده»گذارد: می حدومرزداری و سوسیالیستی سرمایه-هدف نهایی معنویت بین دیدگاه ایشان با مکاتب مادی لیبرال

 طبقات و شود آباد شورک یعنی یسازندگ. است یگرید زیچ گریمادی است، یزیچ یسازندگ. اندگرفته اشتباه ،گراییمادی با را

اما محور بودن ایمان در  ؛خواننددر همین چارچوب است که سازندگی و پیشرفت را عبادت می و ؛318«برسند یینوا به محروم

 آینددرمی طرفآن از ایعدّه حاال: »دانندمیزندگی مردم ن تأمینمنافی با اولویت پرداختن به عدالت و مستضعفین و را انقالب 

 بود؛ مانیا یک بر اساس ما انقالب نبود، گونهاین ما انقالب ... بله؛! ستین نان یبرا ست،ین نان انقالب ما انقالبِ: فرمود امام هک

 به امام !؟است یحرف چه نیا. بپردازد مردم رفاه به و نان به اقتصاد، به مردم، یزندگ به دینبا انقالب هک ستین نیا شیمعنا اما

 .319«مستضعف و محروم طبقات از بود عبارت بود، امام موردنظر اوّل، ٔ  درجه در آنچه و دادمی دستور و پرداختمی مسائل نیا

 نیمتد مردم خواهندمی اگر ما یاقتصاد یهابخش»بینند: را مقدم بر معنویت میو عدالت معاش  تأمیندر همین چارچوب 

 ردند،ک تأمین را مردم معاش دولت، یاقتصاد یهابخش اگر. له معاد ال له معاش ال من چون نند؛ک تأمین را مردم معاش شوند،
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 زین و جامعه در عدالت» .321«هاستانسان شدن ینوران و اللَّهاخالق به تخلق ٔ  مقدمه عدل،». 320«شد خواهند نیمتد مردم

 و یتعال یبرا مقدمه یک آن خود یول ،شودمی محسوب یبزرگ هدف کهاین با هم یبشر اجتماعات انیم در یاسالم ومتکح

توجهی به مستضعفین های تکذیب دین را هم بییکی از نشانهاساس، براین .322«است نهفته یآدم ٔ  تزکیه در هک است انسان رشد

 احساس و باشد تفاوتبی محرومان و رانیفق فقر مقابل در انسان هک است نیا نید بِیذکت هاینشانه از یکی»دانند: و عدالت می

 یرهنگف مفاسد ،یاقتصاد مفاسد»بیند: مفاسد فرهنگی میمواردی نظیر مفاسد اقتصادی را نیز عامل ایجاد . 323«ندکن تیمسؤول

 هک است نیا شیخطرها نیتربزرگ از یکی یاقتصاد مفاسد رواج و وجود. آوردمی هم را یاخالق مفاسد ،آوردمی خود با هم را

 هک یاقتصاد مفاسد یایقضا و موارد نیا از یاریبس. کندمی سست را هاآن یپا ریز ،کندمی متزلزل را هادستگاه خوب عناصر

 الزم خود راک شبردیپ یبرا یاقتصاد مفسد آن هک است بوده ترتیباینبه است، شدهگفته ما یبرا و شدهگزارش مشخص طوربه

 آن خوب،. ندک همراه خودش با ،کنندمی ارک آنجا در هک را یعناصر از یتعداد و ندک نفوذ دستگاه فالن داخل در دانسته

 هم همه ،اندازدمی هااین جان به را پول و طلبیزیاده هوس، طانِیش اما هستند؛ یمؤمن مردمان ،کنندمی ارک آنجا هک یعناصر

 نظر در را هااولویت. »324«است یاقتصاد مفاسد خطرات ترینبزرگ از یکی نیا ؛لغزندمی ،شوندمی مجذوب ،آورندنمی طاقت

 عفت و عصمت حفظ ست؛ین هم اخالق ست؛ین هم نید نبود، هک شتیمع. است اوّل تیاولو در قطعاً  شتیمع ٔ  مسئلهد!... یریبگ

. در قبال آن نیز از تقوای اقتصادی در معنای انتخاب راه درست در فعالیت اقتصادی سخن 325«ستین هم دیام ست؛ین هم

 یاداقتص تالش است مجبور خود طیمح ردنک آباد ضمناً و یزندگ گذران یبرا سکهر اگر یعنی ؛یاقتصاد یتقوا»گویند: می

 از -یعموم اموال به خصوصبه -گرانید مال به اندازیدست ،خوریحرام ردن،ک غصب. ندک انتخاب را درست راه باشد، داشته

 اما ،گنجدمی هم قانون چارچوب در الظاهرعلی هک هاییزرنگی اناًیاح و ردنک استفاده خود بیج نفع به مردم یعموم دستاورد

اجرای عدالت هم احتیاج به . 326«است یاقتصاد یتقوا خالف هااین است، تباه و فاسد چقدر آن باطن هک داندمی انسان خود

 موردنظر هک طوریآن را یاجتماع عدالت توانست مینخواه گسترده، و قیعم یاخالق تحوّل یک بدون ما»تحول اخالقی دارد: 

 .327«میده انجام است، اسالم

حساب هب باهمآید و نباید پیشرفت و معنویت را در تباین حساب میها شاخص پیشرفت بهها و ارزشدر چارچوب نگاه ایشان آرمان

 یسازندگ ٔ  مسئله أنّهک. دیبرو هاارزش سراغ: گویندمی ،شودمی زده حرف یسازندگ و توسعه به راجع کهوقتی هایبعض»آورد: 

 ٔ  مسئله ایگو هک شودمی آورده اسم هاارزش از طورنیا. دارد قرار تیاهم از یمک ٔ  درجه در شور،ک یاقتصاد و یمادّ ٔ  توسعه و

 ام: گویندمی یبعض ،شودمی هاارزش از صحبت کهوقتی مقابل، ٔ  نقطه. ندارد یتیاهم و دارد قرار بعد ٔ  درجه در شور،ک ساختن

 است؛ درست ۲ هر حرف، ۲ نیا. مینک یمعرف ایدن در توانیمنمی را هاارزش نشود، ساخته تکممل اگر. میبساز را تکممل یستیبا

 نیا تمام در نیک... ل. شود ساخته مختلف، ابعاد تمام از دیبا شورک. ستین یگرید حرف ردّ درواقع حرف، ۲ نیا از یکهیچ یعنی

 د،یدار آن از شما هک یمقصود آن به ،یسازندگ نیا وقتآن نباشد، اگر هک باشد؛ نظر در ... ،یمعنو یهاارزش آن یستیبا مراحل،

 ٔ  وسیلهبه شورک یک و ملت یک ٔ  اداره قدرت و نید و اسالم یسازندگ قدرت و یاله نظام آن توانست نخواهد و دیرس نخواهد

 .328«دهد نشان و ندک یمعرف را یاله امکاح

 میردارب قدم و کارکنیم خدا یبرا م،یبخواه خدا از م،یببر پناه خدا به»دانند: ایشان معنویت را عامل به ثمر رسیدن پیشرفت می

 و نزد ایدن در چنگ هادل یوقت شد؛ باصفا هادل یوقت. مینک روزافزون خدا ادی با را هایماندل یصفا. میبسپر خدا به را هادل و
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 تالش خوب ،یمردم نیچن. کپا و باصفا و ینوران قتاًیحق یمردم با شودمی ایجامعه جامعه، وقتآن نشد، اتمادّی و ایدن ریاس

 ایند نساختن شیمعنا ،یشخص یایدن به نبودن بستهدل. سازندمی خوب هم را خودشان یایدن ،کنندمی ارک خوب ،کنندمی

 خدا هک است یزیچ ،انجامدمی یمادّ یزندگ یآباد به هک آنچه. است یاخرو یارهاک جزو و خدا یبرا یارک ا،یدن یآباد ست؛ین

 ترکامل و ترنیریش ،ترروان بهتر، باشد، همراه خدا ادی با یوقت هم نیهم. است یاخرو عمل یک هم نیا و است خواسته ما از

 و رکتف از هک بود خواهد همراه قیتوف با صورتی در شورک یآبادساز و یاقتصاد ٔ  توسعه درراه یاقدام هر. »329«گیردمی انجام

 تکحر هک است صورت نیا در. باشد یاسالم انقالب یشعارها و هاارزش و هاآرمان مکیتح جهت در و ردیبگ هیما یاسالم اصول

 و یاسیس و یمال فساد و یوابستگ ٔ  ورطه در ،یسازندگ توهم به شورک و بود خواهد شدهنیتضم و یقیحق یتکحر ،یسازندگ

 و الکاتّ با و دارد وجود انسان دل در هک یمانیا با هک است نیا شیمعنا ثاریا و مانیا به ٔ  تکیه. »330«دیغلت نخواهد یاخالق

 و نندک دیتول نند،یافریب تجربه نند،یافریب علم توانندمی روهاین نیا. فتدیب ارک به انسان یروهاین ٔ  همه هست، خدا به هک ییاکاتّ

 مردم با ٔ  مواجهه فقط اشمسئله ،یاسالم نظام در منصبصاحب و امور مسئول. »331«آورند وجود به را هاصنعت ترینپیچیده

. 332«ماند خواهد لنگ دارد هک ایاصلی تیمسئول همان یعنی هاآن یبرا خدمت و مردم یبرا ارِک نباشد، متّصل خدا با اگر ست؛ین

 یصاداقت ٔ  توسعه میبخواه ما اگر»کنند: می تأکیددر همین چارچوب است که به کار فرهنگی برای پیشرفت اقتصادی صحیح 

 ما، یعلم جستجوگر و محقق یحتّ کهمادامی. میدار یفرهنگ تالش به اجیاحت م،یندازیب راه جامعه در لمهک حیصح یمعنابه را

 فرهنگ هم اشیعال مظهر هک است مطرح سالم فرهنگ یک در کهچنانآن را، ارک به عشق و ارک وجدان و ارک فرهنگ آن

 هایایشگاهآزم مثالً  و میردک تیترب یبزرگ محققان ما هک میریگ. بود خواهد فایدهبی محقق، نیا وجود باشد، نداشته است یاسالم

 ٔ  سعهتو در م،ینکن ارک یعموم فرهنگ یرو ما شد... اگر خواهد لیتبد یشخص ارک یک به نیا م؛یگذاشت ارشانیاخت در هم یمهم

 محور ،یاسالم ٔ  جامعه در البته. میریبگ یاقتصاد ٔ  توسعه را محور ما هک است یصورت در تازه ن،یا. ماند میخواه هم یاقتصاد

 هاراه و رسیممی فرهنگ به هک بینیممی ،کنیممی تکحر هک طرف هر از ،هرحالبه. است لهیوس یاقتصاد ٔ  توسعه ست؛ین نیا

 .333«کارکرد دیبا فرهنگ یبرا. شودمی ختم فرهنگ به واقعاً

 
می اسال ٔ  طیبهو پیشرفت هم برای تحقق آن است، اما هدف نهایی دین معنویت و تحقق حیات  عدالت هدف نهایی اجتماعی دین است

 است.
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تپیشرف

عدالت
معنویت و 

حیات طیبه 

اسالمی



 
 رفت و برگشتی هست. ٔ  رابطهپیشرفت اما بین معنویت و پیشرفت  ازجملهها و اولی به همه آرمان معنویت هدف نهایی دین است

ارز ند و همقرارداد موردتوجههای آتی عنوان محور جدی پیشرفت کشور در طول ساللذا در کنار علم و اقتصاد، فرهنگ را به

 از اصالح سبک زندگی هم سخن گفتند. ۹۱اقتصاد مقاومتی در سال 

 
در همین چارچوب رهبر  ایشان است. موردتوجهتوجه به ابعاد فرهنگی، فکری، معنوی و اجتماعی پیشرفت در این چارچوب 

در  ایبرهههای رهبری که جز در سازی در همین عرصه مثالً با اسامی سالو فرهنگ توجه دارندفرهنگ اقتصادی هم انقالب به 

 ایشان خودشان. انددنبال کرده اقدامشانترین عنوان مهمبه تا امروز همه اقتصادی بوده ناظر به همین فضا ۷۳از  ۸۰ ٔ  دههابتدای 

 اجتماعی و انضباط یکار وجداناقتصادی کامل دانستند. اهم این موارد چنین بود:  ٔ  منظومهیک  شکل دادنها را گذاریاین نام

 اقتدار(، رفتار علوی، ۱۳۷۷) جوییصرفه(، ۱۳۷۶) جوییصرفه(، ۱۳۷۵) کار سازنده(، ۱۳۷۴) و مالی یاقتصاد انضباط(، ۱۳۷۳)

 یالگو اصالح(، ۱۳۸۷) و شکوفایی نوآوری(، ۱۳۸۳) یپاسخگوی(، ۱۳۸۲رسانی )خدمت نهضت(، ۱۳۸۰) آفرینی و اشتغال ملی

 ایرانی ٔ  سرمایه و کار از حمایت ،تولید ملی(، ۱۳۹۰) اقتصادی جهاد(، ۱۳۸۹) و کار مضاعف مضاعف همت (،۱۳۸۸) مصرف

(، دولت، ملت، ۱۳۹۳) جهادی مدیریت و ملی با عزم ،فرهنگو  اقتصاد(، ۱۳۹۲) اقتصادی ٔ  و حماسه سیاسی ٔ  حماسه(، ۱۳۹۱)

 (.۱۳۹۵( و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل )۱۳۹۴زبانی )همدلی و هم

معنویت تپیشرف

تپیشرف

علم

فرهنگاقتصاد



های مختلف مثل اقتصاد مقاومتی، های کلی در حوزهکند و سیاستمی گذاریسیاست سویکدر همین چارچوب از رهبری 

اقتصاد  ،اصالح الگوی مصرفکند، هم مدام در موارد مختلف مثل و... طراحی می ۴۴های اصل سالمت اداری، اجرای سیاست

 خوانند.ها فرامیسازی در این حوزهکند و دیگران را نیز به گفتمانو... با مردم صحبت می بدون نفت


