
  
 
 

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 هــمقدم
 

برقراري نظام جمهوري اسالمی به تعبیررساي بنیانگذار آن، حضرت امـام  
، از نعمتهاي بـزرگ الهـی بـر مـردم ایـن سـرزمین و تمـامی        )ره(خمینی 

تـاریخ پرافتخـار ایـن نهضـت و     مستضعفین جهان بوده است. مروري بر 
روشنی نقـش و تـأثیر اصـل     جمهوري اسالمی به مقدسگیري نظام  شکل

و پـس از آن   )ره(ي حضـرت امـام    مترقّی والیت فقیه و رهبري حکیمانه
اي، رهبر انقـالب اسـالمی را در    اهللا العظمی سید علی خامنه حضرت آیت

شــان میدهــد. هــدایت انقــالب در کــوران حــوادث گونــاگون روزگــار ن
ي حفظ و نشر آثار  ي پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی که وظیفه مؤسسه

مقام معظّم رهبري را برعهده دارد، در اجراي همین وظیفه اقدام به انتشار 
لـه   ها و رهنمودهاي معظّم کتابهاي موضوعی به منظور نشر بیانات، دیدگاه

 در مقاطع، مناسبتها و موضوعات مختلف مینماید.
اي رهبـر معظّـم انقـالب     اهللا العظمی سـید علـی خامنـه    ضرت آیتح

اسالمی در مسیر هدایت انقالب اسالمی و عبور نظام جمهـوري اسـالمی   
 1386انـد از سـال    یی که دشمنان آن در دسـتور کـار قـرار داده   از بحرانها

هاي استکبار بـراي ایجـاد مشـکالت     و دولت ایران را به نقشهملّت  توجه
راي نظام و سپس استفاده از این نوع مسائل براي تحـت فشـار   اقتصادي ب

 گذاري: کرده و با نام قرار دادن انقالب اسالمی جلب
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 ؛نوآوري و شکوفاییبه نام سال  1387سال 
 ؛اصالح الگوي مصرفبه نام سال  1388سال 
 به نام سال همت مضاعف، کار مضاعف؛ 1389سال 
 سال جهاد اقتصادي؛ به نام 1390سال 
 ؛ی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیتولید ملّسال  به نام 1391سال 
 ي اقتصادي؛ ي سیاسی و حماسه به نام سال حماسه 1392سال 

اصالح مسیر نظام اقتصـادي عمـومی و دولتـی در مسـائل گونـاگون      
مربوطه از جمله مصرف، تولید، حمایت از تولید، کشـاورزي، تجـارت و   

فضاي اقتصادي از طریق مبارزه با مفاسـد و...  سازي  بازرگانی سالم؛ سالم
 خطّ مشی کارگزاران نظام ابالغ نمودند. عنوان بهرا 

ه ي همـان مسـیر و بـا     له اینـک و در ادامـه   معظّم بـه فشـارهاي    توجـ
در سـال جـاري، موضـوع     هـاي اقتصـادي   روزافزون استکبار در تحـریم 

ي اقتصـاد بـراي    عرصهراهبرد اساسی نظام در  عنوان بهاقتصاد مقاومتی را 
 اند. ها مورد تأکید قرار داده مقابله با این توطئه

لـه در تبیـین    نی است از بیانـات معظّـم  ّي مدو رو مجموعهکتاب پیش
گیـري   و الزامات و نتایج آن؛ که امید است با بهرهدي، اهداف جهاد اقتصا

فتهـاي  از مدلهاي مفهومی برآمده از سخنان ایشان، خواننـدگان را در دریا 
 کلّی از رهنمودها و راهکارهاي نیل به اهداف جهاد اقتصادي یاري کند. 

ي برخی  الزم به ذکر است در مواردي که احتیاج به توضیحاتی درباره
گردآورنـدگان   طتوسپانوشت  صورت بهبیانات بوده است، متن توضیحی 

 ارائه شده است.
ي ایـن   بـا مطالعـه  انتظار میرود آحاد جامعه، خصوصاً مسئولین محترم 

ــود       ــت بهب ــالمی در جه ــالب اس ــم انق ــر معظّ ــات رهب ــاب، از بیان کت
ی، مسـئولیت هـا اسـتفاده نماینـد و در هـر      سـازي  ها و تصمیم گیري تصمیم
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بتوانند با شناخت وظایف و انتظارات، سهم خویش را در جهاد اقتصـادي  
 ایفا کنند.
ري اسـالمی  اقتصـاد کشـور جمهـو   ي  ایران در عرصـه ملّت  شاءاهللا ان

روز در حـال   الزّمـان(عج) روزبـه   ایران در پرتو عنایات حضرت صـاحب 
رشد و تعالی و در این جبهه نیـز سـربلند و پیـروز باشـد. در پایـان الزم      

 ویژه بهي افرادي که در گردآوري این کتاب نقش ایفا کردند  است از همه
قـدردانی   علی اسـتاجی  ی وعباسدرضا کشاورزي، حامد دکتر محمآقایان 

اهللا  تعالی و توجه ولی قشود. امید است این تالشها مورد قبول حضرت ح
 الفداء) قرار گیرد. (ارواحنا لهاالعظم
 

و من اهللا التوفیق





 
 
 
 
 
 

حضـور مـردم     است،یس ي نهیاقتصاد، هم در زم ي نهیالزم است هم در زم
ت  ه بـا   وارد شـد.  دیـ باشد. با حماسه و با شـور با  »یحضور جهاد« بلنـد و  مـ 

شـد و   ها دانیوارد م دیو پرنشاط با دیوارد شد. با دل پرام دیبا دوارانهیگاه ام
   عنوان بهرا  92نگاه، سال  نیا با .دیبه اهداف خود رس دیبا ینیآفر با حماسه

 »یاقتصاد ی و محاسه یاسيس ی سال محاسه«
و  يقتصـاد ا ي حماسـه  به فضل پروردگـار،   میدواریو ام میکن یم يگذار نام 

و مسـئوالن دلسـوز    زمـان یبـه دسـت مـردم عز     سال نیدر ا یاسیس ي حماسه
 کند. دایپ تحقّقکشور 

  ينوروز امیپ از
 یشمس 1392مناسبت آغاز سال  به
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 178 .................................................................................. ياقتصاد فساد با مبارزه) 3.2
 178 ....................................................................................... یملّ دیتول بر فساد ریتاث
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 201 ........................................................................................... نخبگان از تیحما
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 206 ................................................................................................. يازسهینظر) 4.2
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 211 ............................................................................................. کارگر از لیتجل لیدال
 212 ............................................................................................ جهاد ینوع کارگر؛ کارِ
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 هــمقدم
 

ی هسـتند کـه در چنـد    مقدسجهاد و حماسه در ادبیات دینی، واژگان 
دهـی   گذاري سالها و جهـت  سال اخیر، توسط مقام معظّم رهبري براي نام

میرسد دسـتیابی بـه حماسـه در     نظر بهشده است.  استفادهملّی  به حرکت
کـه یکـی از    ؛و هدفمند میباشد مقدسالشی هاي مختلف، نیازمند ت زمینه

 ي اقتصادي نیز، جهاد اقتصادي است.   مهمترین الزامات خلق حماسه
در فصل اول این بخش، سعی شده است که در باب جهاد و حماسه، 

 يهـا  از واژه یکـ یآورده شود. جهـاد   له معظّمبه کالم  توجهتوضیحاتی با 
ماننـد   یمیباشد. اسالم در کنار عبـادات ن اسالم، ین مبیات دیدر ادب يدیکل

ـ از فروعات د یکیعنوان  روزه، نماز، حج و...  از جهاد به ن اسـالم نـام   ی
، یدر نگـاه مفهـوم  اما  باشد.ین امر میا يباال اهمیتبرد که خود نشانگر یم

 یمتفـاوت و تالشـ   یاست که برابر دشمن و به همراه حرکتـ  يجهاد امر
اهللا علیه و آلـه)، در   مان حضرت رسول اکرم (صلّیابد. در زی یوافر معنا م

خ بشر و در دوران پس از پیروزي انقالب اسـالمی ایـران در هشـت    یتار
ـ  یصورت م ی، جهاد با دشمنیلیسال جنگ تحم ش رو و یگرفت کـه در پ

ر گشته که نه زمـان  یقدر فراگ جهاد امروز آن ي گسترهاما  ؛ت بودیقابل رؤ
ز امروز هم دانشگاه است و هـم حـوزه، هـم    یشناسد و نه مکان. خاکریم

طلبـد، هـم   یجهـاد م  ياقتصـاد  ي خانه است و هم محلّ کار. هـم عرصـه  
 یر مبـارزه بـه نگـاه   ی؛ و شناخت مسـ ینظام ي علم و هم عرصه ي عرصه
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 ازمند است.یق و برگرفته از آب زالل معرفت نیعم

ـ تر د مبارزه و جهاد را فراخ ي گستره بازتر، يدیتوان با دیم د و ابـزار  ی
ـ د و مکر دشـمن را ناپد یتر د کار را سختیتر؛ پ شرفتهیدشمن را پ دارتر؛ ی

زمانهـا   یمتفاوت است که در تمام ییها وهین با شینو يجهاد امروز جهاد
. گــرددیخــاص نم يابــد و منحصــربه زمــان و ســنگرییو مکانهــا معنــا م

 ن جهــان ویانــه بــودن قــوانیز کــه بــا زورگویــجهــاد امــروز ن یدگیــچیپ
ـ دال هـم بـه   ا، آنیما از دن ي ست سالهیدو یماندگ عقب و گـاه   یخیل تـار ی
ي  دهیـ چیاز جهـاد پ  يگریخته گردد، نشانگر بخش دی، آمیملّ يها یکاست

کنندیله بدان اشاره م امروز است که معظّم. 
اي را رقـم   جهاد اقتصادي آنگاه که تمام و کمال محقق گردد، حماسـه 

ان در گام نخست، و بـراي جهانیـان در گـام    ایرملّت  خواهد زد که براي
بخش خواهد بود. عاشورا و نهضـت حضـرت سیدالشّـهداء،     بعدي نجات

ي نـاب را در خـود جـاي داده و روح حماسـی آن،      اي از حماسه جوهره
بخشی است که دشمنان اسـالم و انقـالب را بـه هـراس انداختـه اسـت.       

آفرینـی را در   ان، حماسـه انقالب اسالمی ایران، در ادامه مسیر پاکـان جهـ  
ي  هاي انقالبی بیدار کرد و به برکات آن نیز در پیشبرد اهداف حقّـه  انسان

ت   خود نائل گردید. حرکت جهادي و رسیدن به اهداف مـورد انتظـار   امـ
اي نخواهـد   اسالمی و انقالبی بـدون حماسـه و روح آن موتـور محرّکـه    

هـاي   چه در عرصه ي اقتصادي و داشت و تالش جهادي را چه در عرصه
 نظـر  بـه رو بررسی این عنوان در کتاب الزامـی   دیگر ناکام میگذارد؛ از این

و در آمد و در نتیجه مباحث مهمی را از کـالم رهبـري اسـتخراج نمـوده     
 .  این مجموعه تنظیم شده است

در فصل بعدي این بخش، درباب اهداف حماسه و جهـاد اقتصـادي،   
مقـام   ي ب انتخاب شده اسـت. طبـق فرمـوده   سخنانی از رهبر معظّم انقال

ـ مـا با «ن است که یا ي، یکی از اهداف مهم جهاد اقتصاديمعظّم رهبر د ی
بـه   يالت اقتصـاد کحـلّ مشـ   ي نـه یرا در زم یم قدرت نظام اسالمیبتوان
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ننـد  یم تا ملّتها بتوانند ببیریم؛ الگو را بر سر دست بگیا نشان دهیدن ي همه
شـرفت  یتوانـد پ یم اسالم چگونه میالم و با تعالاس ي هیدر ساملّت  یکه ک
اهداف  ياست به منظور گردآور ین فصل تالشیبا نگاهی جامع، ا 1».ندک

نگـر بـه آن بتـوان     کـل  یاقتصاد، تا بـا نگـاه   ي در عرصه یانقالب اسالم
ص داده یتشخ یرا از فرع یالزم را کشف کرده، اهداف اصل يبند اولویت
 م.یکن يزیر برنامهدن به آنها، یرس يو برا

کـه همـواره مـورد     یانقالب اسـالم  يفصل اهداف اقتصاد يدر ابتدا
ت دارد، یهمگان جذّاب يران از گذشته تا به امروز بوده و برایاملّت  توجه

 ي ترجمه عنوان بهانداز  رد. پس از آن، به سند چشمیگیقرار م یمورد بررس
ـ شد. در جامع ل انقالب در عصر ما، اشاره خواهدیاص يشعارها ـ ت ای ن ی
ـ یا يشـرفت و عـدالت و الگـو   یپ ي ن بس که اهداف دههیسند هم ـ   یران
دن بـه اهـداف   یرسـ  ي  همقدمـ شرفت را در بر گرفته و آنهـا را  یپ یاسالم

 سازد.یم
ــرا  ــدگان ب ــر نظــر گردآورن ــا ب ــاد اقتصــاد  يبن ــداف جه ــوان ی، مياه ت

ـ ان نمـود. در ا یـ ب یقـ یدق يبنـد  تیاولو ن هـدف، سـند   ین راسـتا، مهمتـر  ی
قـت  ین سـند، کـه در حق  یانداز است که در صورت عمل به الزامات ا چشم

مردم بهبـود   یت زندگیشک وضع یاست، ب يعمل به الزامات جهاد اقتصاد
ـ آن، نزد تحقّـق گـر در  ید دیکند. از فوایدا میپ شـدن بـه نظـام مطلـوب      کی

ـ د دشمن به سـبب ا یاسالم و قطع ام ياقتصاد بـا  ن نظـام مطلـوب اسـت؛    ی
آن، کـه   یل اسـالم یران و فرهنگ اصیان به این مهم، تمام جهانیدن به ایرس

ه م شـده،  یشرفت عظین پیسبب ا تـوان فرهنـگ   یجـه م ینمـوده و درنت  توجـ
سـاز   نـه یو زم ان صادر نمودیتر به جهان عیش را از این مجرا، هر چه سریخو

 م.  یباش ف)یالشّر فرجه یاهللا تعال عجل( ظهور حضرت حجت
 اهللا انشاء

                                                           
 1/1/1390تماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي، .  در اج1
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 اول فصل
اهمياقتصاد جهاد و حماسه یستیچ و  تی 

 اقتصادي ي و مجاهده جهادضرورت  )1
ـ  کضرورت براي  کرا ی ما جهاد اقتصادي  کشور میدانیم، نه صـرفاً ی

دي، رونـق  اقتصـا  اسـت. اوالً اقتصـاد، پیشـرفت    عینیاز قط کاولویت؛ ی
اقتصادي ارتباط مستقیم دارد با معیشت مردم. معیشت مردم جـزو اولـین   

 البتّهي دوران تاریخ؛  جاي دنیا و در همه ي دولتهاست در همه اهداف همه
ـ  مند به مردم؛ آن دولتهاي مستأث دولتهاي عالقه ار، مـورد  ر و زورگـو و جب

ند، اولـین  کخدمت  ه بخواهد به مردمِ خودشکنظرمان نیستند. هر دولتی 
نـد.  که بتوانـد مـردم را اداره   کـ ي معیشت مردم اسـت،   اش، مسئله مسئله

اقتصاد خوب، سالم، وافر و پیشرو  کخب، این به اقتصاد وابسته است. ی
دلیل اسـت مبنـی    کند. خب، این یکمیتواند وضع زندگی مردم را خوب 

 1م.نیکار اقتصاد مجاهدت ک ره الزم است ما دکبر این

 زمانها یوم جهاد در تماملز
ـ ملّت ما، جوانـان مـا، زن و مـرد مـا نبا     ه دوران کـ ننـد  کد احسـاس  ی

ن اسـت خطـر   کند. ممیکد نمیما را تهد يد، خطریان رسیمجاهدت به پا
ـ املّـت   جور هم هست. امروز نیند، همکد نیما را تهد ینظام ران بـه آن  ی
ار بـاال بـرده،   یبسـ دشمنان خود را  يریه خطرپذکده یاز اقتدار رس يا رتبه

وب خواهنـد  کدانند سرینند؛ مک یتهاجم نظامملّت  نینند به ایکجرأت نم
ار یبسـ  ین خطر تهاجم نظـام یبنابرا ؛مقاوم استملّت  نیه اکدانند یشد؛ م

 یسـت. دشـمن بـه آن نقـاط    ین یفقط تهاجم نظام ،تهاجماما  ن است؛ییپا
و ملّـی   من وحـدت ماست. دشملّی  استقامت ي ه پشتوانهکمیشود  توجهم

                                                           
 6/6/1390جمهور و اعضاي هیئت دولت،  بیانات در دیدار رئیس 1
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صبر و اسـتقامت   ي دهد. دشمن روحیهیرا هدف قرار م ینیق دیمان عمیا
ـ دهـد؛ ا یمردان و زنان مـا را هـدف قـرار م     ین تهـاجم از تهـاجم نظـام   ی

 1تر است.کخطرنا

 جهاد فیتعر )2
 اهللا لیسب یجهاد ف يمعنا

اسـالم، عـزّت    ي لمـه ک يحـق، اعـال   ي لمهک ياعال يانسان برا یوقت
ـ ند، ایکران تالش میمؤمن و مسلمان املّت  و یاسالمامت  بهدن یبخش ن ی

ات و عظمت و کن تالش، بریوقت در ا اهللا. آن لیسب یجهاد ف شودیجهاد م
 2اهللا وجود دارد. لیسب یشأن جهاد ف

 مبارزه یعنی جهاد
 مبـارزه  يمعنا يگر زهیست و جنگ ،یفارس زبان در .مبارزه یعنی جهاد

 نم،کــیم یعلمــ ي مبــارزه :نمکــیم مبــارزه دارم مــن ییگــویم .دهــدینم را
 حانهمسـلّ  ي مبـارزه  نم،کـ یم یاسـ یس ي مبـارزه  نم،کیم یاجتماع ي مبارزه

 رویـ ن پـر  تـالش  یعنی مبارزه .دارد معنا و است مبارزه نهایا ي همه نم؛کیم
 نباشـد،  انسـان  مقابل در یمانع چیه اگر .دشمن یک ای مانع یک مقابل در

 بگـذارد  گاز يرو را شیپا انسان آسفالته، ي جاده در .ندارد وجود مبارزه
 ییآنجـا  مبـارزه  .نـد یگوینم مبـارزه  را نیا ند؛ک سفر نیبنز از پر كبا با و

 ،یانسـان  يهـا  جبهه در مانع نیا هک ند،ک برخورد یمانع با انسان هک است
 بـا  انسـان  اگر .یعیطب موانع میشود ،یعیطب يها جبهه در و دشمن؛ میشود

ـ ا بـردارد،  انیـ م از را آنهـا  نـد ک یسع و شود ریدرگ نعموا نیا  شـود یم نی
 در جهاد .مبارزه یعنی معناست؛ نیهم به ناًیع یعرب زبان در جهاد .مبارزه

                                                           
 22/2/1388 ،هاي شهدا و ایثارگران کردستان در دیدار خانواده. 1
 8/1/1390 ،در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه .2
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 حانهمسـلّ  جنـگ  يمعنـا  به جا همه معناست؛ نیهم به هم ثیحد و قرآن

 جنـگ  بـا  هـم  جا یک ند،کیم قیتطب حانهمسلّ جنگ با جا یک البتّه .ستین
 1.ندکیم قیتطب حانهرمسلّیغ

 دشمن مقابل در جهادمعناي 
 در .سـت ین تـالش  فقـط  جهـاد  يمعنا .دارد یخاص يمعنا یک جهاد
 دشـمن  یک مقابل در هک یتالش آن از است عبارت جهاد ،یاسالم مفهوم
 بـا  مجاهـدت  .سـت ین جهاد یتالش هر .است خصم یک مقابل در است،
 یک با ي مواجهه ،ینظام اندیم در جهاد طان،یش مقابل در مجاهدت نفس،
   2.است دشمن

   بهشت يدرها از يدر ؛خدا راه در مجاهدت
 است نیهم يبرا و واال؛ يارزشها راه در وششک و تالش یعنی جهاد

 .اسـت  بهشـت  يدرهـا  از يدر جهـاد  ؛3 هکـ 
 يروهـا ین بـر  عـالوه  .دیـ نک نگاه ایدن در يماد يگر ینظام مظاهر به امروز
 يبـرا  فقـط  ،مـزدور  هـزار  هاهد عراق در امروز س،یانگل و ایکامر یرسم
 يبـرا  .انـد  دهیپوش يگر ینظام لباس و اند شده حاضر جنگ دانیم در پول
 معتبـر  چیز هیچ و مردم ي خانه میحر و دفاع یب و زن و رمردیپ و بچه آنها
 يگـر  ینظام يمعنا نیا د؛گذراننیم غیت دم از را زیچ همه ست؛ین محترم و
ـ ا در هک هم یجان .است يماد منطق در  جـان  مثـل  شـود، یم تلـف  راه نی
 و افتخـار  چیهـ  اسـت!  رفتـه  هـدر  فتـد، یب مزبلـه  در و ردیـ بم هک یوانیح

ملّت  از دفاع راه در هک یانسان آناما  .ستین یجان نیچن دنبال یدرخشش
                                                           

 20/8/1383 ،دولتاعضاي هیئت جمهور و  رئیسدر دیدار  .1
  14/6/1389 ،در دیدار با اساتید دانشگاه. 2
  27نهج البالغه، خطبه  .3
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 و ییزورگـو  و اوزتج مقابل در یستادگیا و قتیحق و عدالت و شورک و
 ارزش يبــرا شــود،یم دانیــم وارد یجهــان قــدرت زکــمرا يانــداز دســت

 در بماند، گمنام و ردیبم گمنام و نشناسد را او هم سکچیه اگر .جنگدیم
 دهنـد؛ یم نشـان  هم به انگشت سر با را او یاله فرشتگان هاآسمان وتکمل
 رد:یمینم او

 یوقتـ  .الهامند منبع و دیجاو زندگان نهایا د؛یمپندار مرده را نهایا ؛1
 .میشـود  ریتسـخ  رقابـل یغ ارتش نیا آمد، وجود به یارتش در روحیه نیا

 اتزیتجه از يبرخوردار بدون و مانیا سالح با جوان عده یک دینیبب شما
ـ  يرهاکلشـ  هکـ  دادنـد  انجـام  را يارک ،لبنان در شرفتهیپ و دهیچیپ زمجه 

 بـه  حمسـلّ  دندان تا ارتش بر یعنی دهند؛ انجام را آن بودند نتوانسته یعرب
ـ ا و آمدنـد  فائق لیاسرائ ي دهیچیپ يابزارها  آنـان  یشـان یپ بـر  را ننـگ  نی
 يماهـا یهواپ نـه  داشـتند،  شرفتهیپ يهاکتان نه داشتند، اتم نه نهایا .نوشتند
 قـدرت  بـه  هکیت با و نفس به اعتماد با مان،یا سالح با داشتند؛ مدرن فوق
 هکـ  ردنـد ک را يا استفاده همان خودشان ییابتدا ي اسلحه از ،یاله ي فائقه
 مقاومـت  تـاب  آنها مقابل در توانستینم مدرن سالح به زمجه رکلش یک
2 .بوده نیا اسالم خیتار طول در مؤمنان يروزیپ راز .اوردیب

 مجاهدت عدم ي نتیجه ؛فرد و جامعه عزّت تضعیف
ـ فرمایم البالغه نهج در  د:ی
 ،حـق  راه در و خـدا  راه در مجاهـدت  جهاد، ست؟یچ شیمعنا نیا ،3

                                                           
اند، مرده  هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده؛ ترجمه: 169 ي آیه عمران، آل ي سوره 1.

 .اند که نزد پروردگارشان روزى داده میشوند مپندار، بلکه زنده
ي ارتش جمهوري  گانه هاي سه ی دانشجویان دانشگاهآموختگ در مراسم مشترك دانش. 2

  22/7/1383 ،اسالمی ایران
 27البالغه، خطبه  . نهج3
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ـ  يبـرا  فقط ار در نیا متعال يخدا هک است بهشت يدرها از يدر انخاص 
ـ عز شما، دانیشه شما، يجوانها یعنی ؛است گشوده خود يایاول  شـما  زانی

ـ ا از توانسـتند  هکـ  بودند یاله يایاول انخاص جزو  چـرا  .ننـد ک عبـور  در نی
ـ ا اگـر  رایز داند؟یم خود يایاول انخاص را نهایا متعال يخدا  هاتمجاهـد  نی

 ف،یضـع  شـه یهم مانـده،  عقب شهیهم خور، يتوسر شهیهمملّت  یک نباشد،
ــاق زورشــنو شــهیهم ــا بــزرگملّــت  مــا،ملّــت  .مانــد خواهــد یب  در رانی

 در شـما  و دادنـد  نشـان  خودشان از را عظمت نیا ،گوناگون يها مجموعه
 سـب ک یخـوب  ي رتبـه  بزرگ امتحان نیا در شما د؛یداد یخوب امتحان نجایا
 1 .دیردک

 موانع با مبارزه و دتعه و فیتکل احساس یعنی ؛جهاد
 .اسـت  شـرو یپ دانهایـ م ي همه در شد، جهاد به معتقد یوقتملّت  یک
 خـود  انسـان  هک است نیا جهاد ست؛ین گرفتن دست به تفنگ فقط جهاد
 احساس ند،یبب تراشها مانع و مانعها با مبارزه و تکحر دانیم در شهیهم را
ـ ا یاسـالم  جهـاد  جهـاد؛  شـود یم نیا ند؛ک دتعه احساس ند،ک فیلکت  نی

 اسـت،  رکـ ف با یگاه است، مال با یگاه است، جان با یگاه جهاد .است
 بـا  یگـاه  اسـت،  ابـان یخ در حضـور  با یگاه است، شعار دادن با یگاه

ـ ا و ؛اهللا لیسـب  یف جهاد میشود نیا است؛ يرأ صندوق يپا در حضور  نی
 دیـ ام دهـد، یم یتـازگ  دهد،یم طراوت دهد،یم رشد راملّت  یک هک است

 2.رودیم شیپملّت  یک و دهدیم

 زندگی معنابخشِجهاد؛ عامل 
ـ ا اسـالم  در جهـاد  ي مسـئله  و شهادت ي مسئله  از تـالش  اسـت:  نی

                                                           
  22/2/1388 ،هاي شهدا و ایثارگران کردستان در دیدار خانواده. 1
 26/8/1389 ،دیدار مردم اصفهان در عید قربان. در 2
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 معنـا  انسـان  یزنـدگ  بـه  هکـ  يا صادقانه تالش ان؛یز بدون سود، سو همه
 را یزنـدگ  ي ندهیآ انداز چشم ند؛یکم نیمع را انسان تکحر جهت دهد؛یم
 انـداز  چشـم  و نـد یکم کیبنـا تا و روشـن  انـداز  چشـم  ،ملّت یک عنوان به

ـ ا دهد؛یم قرار یاله رضوان فرد، یک عنوان به را انسان یینها سرنوشت  نی
 1.ردیگینم را نیا يجا چیز هیچ است؛ اسالم شهادت و جهاد

  حماسهروح انقالب و  )3
 ى جهاد اسالمى حماسه

ـ ه خوشـبختانه ا کـ  -خوانم می ن خاطرات رزمندگان رایمن گاهى ا ن ی
شود می غات اسالمى دارد چاپیى هنرى سازمان تبل حوزهت هم روزها به

 یـک ه حضور کم ینیبمی نند،کمی ه آنها خاطرات خودشان را نقلکوقتى  -
ن یتـر  كن خطـوط، در خطرنـا  یتـر  مقـدم ى جوان در  طلبه یکروحانى و 
ننـده و  ک نییهاى تع ن مواقف، در لحظهینگاهها، در دشوارتریمکسنگرها و 

ه وقتـى  ک ده و اثربخش بوده است؛ درحالىیو پرفا تکحساس، چقدر بابر
ش در نظـر گرفتـه بودنـد، نـه او     یى براا رد، نه بودجهکمی تکآن طلبه حر

ـ  گفت بـراى مـا چـه بودجـه    یجاست؛ نمکاش  ه بودجهکادش بود ی ى در ی
ص یى تخصـ ا ا از طرف دولت و خزانه چه بودجهیب شده، یمجلس تصو

ن خدمات را انجـام  ید و همیجا رفتنه آشما و امثال شما ب. داده شده است
ـ چ خبرى نبود، به ایه از جهاد و از اسالم هکد و در دورانى یداد ن بنـاى  ی
اخى بـه  کـ د؛ یردک کمکى جهاد اسالمى است،  حماسهه نامش کمى یعظ

ات کـ شـاءاللَّه بر  ه انکد یردکى جارى ی د و سرچشمهیخ ساختیعظمت تار
ـ عنى شما هم در اجراى ایهر باقى خواهد ماند؛ آن تا ابدالد ن سرچشـمه  ی

ـ و مؤمن و ا مقدسروهاى ید و چقدر نیم بودیسه جى و ین جوانـان بسـ  ی

                                                           
 18/8/1385 ،هاي شهدا و ایثارگران استان سمنان در دیدار خانواده. 1
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   1.ردندکار کن جهت یح در اروهاى رزمنده و مسلّیى ن بقیه

 و عزّت اسالمی ترس دشمن از روح حماسه
ـ قتـاً از آن با یگـر حق  ه قدرتهاى سـلطه کم یرویزى میما دنبال آن چ د ی

دار یـ ترسـند و آن، ب ین است االن هـم از همـان م  ین اعتقادم ابترسند، و م
ـ اسـالم. مـا ا  امت  ى اسالمى است در همه عزّتردن روح حماسه و ک ن ی
 2.ن را بدانندیرد؛ اکم یار را خواهک

 هازمان یامتداد حماسه در تمام )4
ه توانست آن کاتى را تفکّرن و احساسات و یآفر روزىیات پیروح نیا

م ینـ کان برساند، در خودمان حفظ یز به پایل افتخارآمکآن ش امتحان را به
شـود دوران  یه وقتـى گفتـه م  کـ نـد  کسـى گمـان ن  ک. مینکو خود را رها ن

گرى تمام شد.  گر دوران حماسه و شور و انقالبىیعنى دیبازسازى است، 
ه دوران بعـد از  کـ ند کغ یطور تبل نیخواهد ایست. دشمن مین نینهرگز چ

ى انقـالب   گر شور و حماسهیه دکعنى دورانى یسازى، جنگ و دوران باز
ها و صالبت  يارکمان جوشان و فدایها و ا عنى آن حماسهی ؛ستیدر آن ن

گر آن دوران تمام یدر مقابل دشمن، مخصوص دوران جنگ بود و حاال د
ه مـردم  کـ لى کم به همـان شـ  یه برگردکن است یدوران ا رگیشد. حاال د

   3 نند!کمی ل زندگىکن ششورها در آکغافل بعضى از 
شه زنده یمان همیى اسالمى و انقالبى، روح انقالب و ا جامعه یک در

ى انقالبـى، در دوران   ارساز است. روح انقالب و روح شور و حماسهکو 
                                                           

 5/12/1370.  در دیدار مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی، 1
 30/11/1388اندرکاران ساخت ناوشکن جماران،  . در دیدار دست2
  29/7/1371دیدار اقشار مختلف مردم، در . 3
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روزى در جنـگ اسـت و در دوران سـازندگى موجـب     یـ جنگ موجب پ
  1 ى سازندگى است. روزى در مبارزهیپ

   مقدسران در دفاع یات ملّ ي حماسهویژگیهاي 
ـ املّـت   ي حماسه ـ  ی، نمامقـدس ران در دفـاع  ی تهـاي  یي ظرف هشـگر قلّ

سـتادگی و شـجاعت،   ین خدائی اسـت. قـدرت ا  ین سرزمیانسانی مردم ا
ري و کـ ونـدهاي ف ی، عمق هوشمندي و فطانت، پخلّاقیتار و کقدرت ابت

ق یـ مان عمیارانی، و برتر از همه، یي ا شهیعاطفی، صفاي باطن و زالل اند
ـ نماي ا موحد در جام جهانملّت  نیساز ا ن و تحولیآفر و عمل ن دوران ی

   2.حادثه، نشان داده شدپر

 اه حماسه نقش زنان در خلق
روزى انقالب تا امروز یاد بوده است. پس از پینقش زنان در انقالب ز

ـ لى نقش داشتند و ایها خ شور در همه صحنهکهم واقعاً بانوان  ن حادثـه  ی
ـ آورى است. تصور مـن ا  و شگفتلى بزرگ یخ ه بـانوان در  کـ ن اسـت  ی

اســى و یم، مــورد ســتم سیــآن رژ ي ش از انقــالب و در دورهیپــ ي دوره
ن بود مـورد  کها مم ه در بعضى از خانوادهکش از آنچه یفرهنگى بودند؛ ب

ارگى و بـه ابتـذال   یکـ نى، آنها را بـه ب یرند. به جاى نقش آفریستم قرار گ
ـ کدانى باز یمقتاً ید. انقالب حقدادنمی سوق ـ ش از آقایرد و خانمها ب ان در ی

    3.ردندکخلق  حماسهو  فعالیت قضیهن یا
                                                           

 . همان1
 31/6/1384. پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا و ایثارگران، 2
پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمى بیانات در جلسه پرسش و . 3

 13/11/1377)، و جوانان
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هـا   ان خانـه یـ سرودند و جنـگ را در م نمی ى جنگ را حماسهاگر زنها 
دان یى رفتن به م زهیردند، مردها اراده و انگکیى نمارزش تلقّ یکعنوان  به

   1.ردندکنمی دایجنگ را پ

 جهاد گوناگون ابعاد )5
ـ ا .اسـت  مسلمانملّت  مقابل در یبزرگ جهاد  جهـاد  لزومـاً  جهـاد  نی

 اسـت،  یعلم جهاد است، يرکف جهاد است، یاسیس جهاد ست؛ین ینظام
 بـا  جیبتـدر  اسالم بزرگامت  و است یاخالق جهاد است، یاجتماع جهاد
 نگـاه  اشـم  امروز .میشود آشنا و است شده آشنا جهاد نیا گوناگون ابعاد
ت   شـرفت یپ نیهم انه،یخاورم اسحس اریبس ي منطقه ي صحنه به دینک امـ

   2.دینیبیم را یاسالم
 

 در وشـش ک .سـت ین رفـتن  جنـگ  دانیم به و دنیجنگ فقط مجاهدت
 جهـاد  مـردم  يبـرا  زین قیتحق و یاسیس يها يارکهم اخالق، علم، دانیم

 جهـاد  زیـ ن جامعـه  در حیصح ي شهیاند و فرهنگ جادیا .میشود محسوب
ـ ا طـرف  .اسـت  اهللا لیسب یف جهاد و خدا راه در جهاد همه نها،یا .است  نی
ـ ا اسـالم،  بـا  هک هستند یسانک و دشمنان بران،کمست جهاد، ت  ران،ی هویـ، 

ـ گویم قـرآن  .دارند یدشمن و عناد یاسالم يصفتها و تیاسالم ت،یملّ  د:ی
 4.باشند ریسختگ ارفّک به نسبت یستیبا مسلمانان ؛3

                                                           
  11/7/1387 ،دیدار مسئوالن نظام به مناسبت عید فطردر  .1
  همان .2
  29 ي آیه ،فتح ي سوره.3
  6/12/1381 ،در دیدار جوانان استان سیستان و بلوچستان. 4
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 یعلم جهاد) 1.5
 یعلم جهادبه  توجه لزوم

ه  مثـل  هـم  علـم  دانیـ م در سـت، ین جنگ دانیم در فقط جهاد ي بقیـ 
ـ  تـالش  یعنی جهاد .است الزم جهاد ،یزندگ نیادیم  بـا  همـراه  وقفـه،  یب

  1 .ندهیآ به دیام و شرفتیپ و - البتّه معقول حد در - يریخطرپذ
 
 شـما  هسـت  وقـت  یـک  د!یـ نیبب .میبـرو  بـزرگ  يارهاک سمت به دیبا

 خودتـان  انـد،  سـاخته  و انـد  ردهک اختراع گرانید هک را ییمایهواپ دیتوانیم
ـ ا است؛ خوب یلیخ نیا د،یبساز شورک داخل در گرانید کمک بدون  نی
ا   است؛ شده ساخته يمایهواپ دنیخر از بهتر شـما  هسـت  وقـت  یـک امـ 

 است نیا د؛ینیکم دیتول شورتانک در امیهواپ سطح در يزیچ یک خودتان
 نـد ینگو .مییفـزا یب بشـر  یعلمـ  ثـروت  بـر  دیبا ما م؛یدار الزم ما هک آنچه
 - ينولوژکنـانوت  - نهایزتریر فناوري بشریت يروز یک .میشود شود؛ینم
 وجود است نکمم گرید دانیم تا صد امروز .شناخت بعد شناخت،ینم را

 جلـو  تـوان یم و شـناخت  را آنها توانیما ام شناسد؛ینم بشر هک باشد داشته
ت   بـا  میشـود  هم را اتمقدم آناما  دارد؛ اتمقدم البتّه .رفت فـراهم همـ 

  2.ردک

 ياقتصاد جهاد )2.5
 ییمعنـا  بـارِ  یـک  جهاد .ستین ياقتصاد تالش صرفاً ،ياقتصاد جهاد

 و حضـور  جهـاد،  در .جهـاد  گفـت  شـود ینم را یتالشـ  هر .دارد يا ژهیو
 در یدشـمن  ند،یکم یتالش یک انسان .است مفروض دشمن، با ییارویرو

                                                           
 3/7/1387ها،  بگان علمی و اساتید دانشگاه. در دیدار جمعی از برجستگان و نخ1
 29/3/1385. در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی، 2
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 یتالش یک دیخواهیم شما وقت یکاما  .ستین جهاد نیا ست؛ین او مقابل

 سـتاده یا شـما  ي نهیسـ  بـه  نهیس یدشمن یک بخصوص هک د،یده انجام را
 تـال ق لکشـ  بـه  جهاد نیا وقت یک است نکمم .جهاد میشود نیا است؛
 باشـد،  یعلمـ  جهـاد  اسـت  نکـ مم باشـد،  یلما جهاد است نکمم باشد،
 جهاد اقسام و انواع است؛ جهاد نهایا ي همه باشد؛ یفنّ جهاد است نکمم
 1.است مبارزه و

 انواع موانع بر سر راه جهادوجود  )6
ه کـ ن وجود مانع است یهم اساساً .در سر راه انسان موانع وجود دارد

جهـاد؛   میشـود مش بخشد و اسـ یم يقت معنویبه تالش انسان معنا و حق
و جهـد همـراه بـا     جد یعنیجهاد  .نداشت یا اگر مانع نبود، جهاد معنوالّ

 .زحمت و چالش با موانع
ـ   ییکـ م: ین موانع چه بودند؟ ما دو نوع موانع داشـت یا ، یموانـع درون
 یزهـای یآن چ یعنـ ی؟ یزهاییچه چ یعنی یموانع درون .یرونیموانع ب ییک
رانمان، چـه آحـاد مردممـان،    یگ میچه تصم -ه در درون خود ما انسانها ک

نهـا موانـع   یوجـود دارد؛ ا  -رون از گود مبـارزه و انقـالب   ین بیچه ناظر
 ياست، ضـعفها  يرکف ي، ضعفهاست؛ ضعفهایموانع درون .است یدرون
اسـت؛   يپنـدار  است، آسـان  یگرای است، آسان یطلب است، راحت یعقالن

 2.ز استیآن چ تحقّقاز موانع  ییکاوقات خودش  ین گاهیا
 
 یالهـ  يتهان موانع جزو سـنّ یا ي همه .ن موانع راید اینیببخب، حاال  
 یعنـ یاسـت؛   یت الهـ نهـا سـنّ  یا .ستین یتصادف ،ن موانعیوجود ا .است

                                                           
  8/1/1390 ،در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه. 1
 14/2/1387هاي شیراز،  . در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه2
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  داشـت:  یا جهاد معنا نمت با مانع مواجه است، والّکتالش و حر

از جن و انس وجـود   -موانع  -ا، دشمنان یانب يدعوتها ي ؛ در همه1
   2.داشتند

 امروز در جهان جهاد هاي یژگیو )7
 امروز جهاد یدگیچیپ

 در شـور ک مختلـف  ي                                بخشـها  مـردم  و منطقـه  نیا مردم روز یک اگر
 آن متجـاوز،  و غـارتگر  يدولتهـا  یطلب ادهیز و ییپررو و ییزورگو مقابل
ـ با جور  یسـتادگ یا لکشـ  قـدرتها  آن مقابـل  در امـروز  سـتادند، یا یمـ  دی

 یـک  بـه  دارد اجیـ احت اسـت؛  تـر  عمتنـو  است، تر اسحس است، تر دهیچیپ
 3.قیعم و دهیچیپ مجاهدت

   نمدر جهان قواعد بودن انهیزورگو
 سـت؛ ین یخوب يایدن است؛ ظلم يایدن است؛ ییزورگو يایدن هم ایدن

ـ جاهل يایـ دن اسـت؛  يبد يایدن و شـهوترانها  ي غلبـه  يایـ دن اسـت؛  تی 
ـ با یلـ یخ ییایـ دن نیچنـ  یـک  در .اسـت  جهان مردم ثرکا بر زورگوها  دی
 شـجاعانه  رد،کـ  عمل رانهمدب رد،ک عمل ارانهیهوش دیبا یلیخ بود، مراقب
 4.ردک عمل

                                                           
گونه براى هر پیامبرى دشمنى از شیطانهاى انس و بدین ؛ ترجمه: 112ي  ي انعام، آیه . سوره1

و جن برگماشتیم. بعضى از آنها به بعضى، براى فریب [یکدیگر]، سخنان آراسته القا میکنند؛ و 
 .کردند. پس آنان را با آنچه به دروغ میسازند واگذار اگر پروردگار تو میخواست چنین نمى

 14/2/1387راز، . در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاي شی2
 8/1/1390. در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه، 3
 22/1/1389. در دیدار فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، 4
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 المللی ي جنگ بین لزوم هوشیاري در عرصه
ـ با انسان .زندیم ضربه هم او ست،ین اریکب دشمن ـ ا در دی  ي عرصـه  نی

 و صـلح  بحـث  .نـد ک مشـاهده  جنـگ  دانیم در را خود ،یالملل نیب عیوس
 حرف پشت زنند،یم نرم حرف هک هم ییآنجا یحتّ .ستین هانیا و نوازش
 در دسـته  تـا  هسـتند  یغفلت ظرمنت هک دارد وجود يا آخته خنجر یک نرم،
ـ با لذا ؛نندک فرو خودشان مقابلِ طرف جگر ـ با بـود،  داریـ ب دی  اریهوشـ  دی
 1..بود

 لزوم بیداري در هنگام درگیري
 يقـو  مـا  اسـت،  فیضـع  دشـمن  خورد، ستکش دشمن مییبگو یه
 هکـ  طـور  همان م؛یباش داریب دیبا ما .ببرد خواب به را ما دینبا نیا م؛یهست
 یوقتـ  .2 فرمود: نیرالمؤمنیام

 .سـت ین شـما  و مـن  اریـ اخت به يریدرگ .دیباش داریب دیبا د،یدار يریدرگ
 يریـ درگ ،یاسـ یس يریـ درگ حـاال  باشد؛ داشته يریدرگ خواهدیم دشمن
 یوقتـ  .سـت ین هـم  ینظـام  يریـ درگ اش همـه  .ياقتصاد يریدرگ ،یامنیت
  3.بود داریب دیبا هست، يریدرگ

 مسلمانان ضعف تعلّ ؛جهاد ردنک فراموش
 در مجاهـدت  ردنکـ  فراموش اثر بر اسالم يایدن انحطاط و ضعف نیا
 با وقت یب و وقت و دیا نگرفته دست ریشمش چرا مییگوینم .خداست راه

                                                           
 8/3/1390. در دیدار نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، 1
مردان سلحشور همواره بیدارند که هر که خود به خواب رود، ؛ 42ي  البالغه، نامه . نهج2

 .به خواب نرفته است دشمنش
 19/10/1389دي،  19. در دیدار مردم قم در سالروز قیام 3
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 مـا  مییگـو یم - اسـت  جهاد انواع از یکی هم جنگ - دیا دهینجنگ دشمن
 م؟یا شده غافل دشمن يها نقشه از م؟یا شده غافل دشمن ییناساش از چرا
 1م؟یا خورده را دشمن بیفر چرا م؟یا شده غافل دشمن دکی از

  سازي و پیشرفت  ي تمدن جهاد؛ الزمه )8
ه کـ منـد! خیـال میکننـد    سـان از اسـم جهـاد میرَ   کمن! بعضی  عزیزان
در زندگی  رفتتمدن، نظم در زندگی، پیش کشور، ایجاد یک کتأسیس ی

 ي و معنوي و رفاه مشروع براي انسانها، با جهاد نمیسازد و جهاد ضدماد
چیز به دسـت انسـان     هاست! چه خطایی! چه غلطی! بدون جهاد، هیچ این
دست و پـاي   نه دنیا و نه آخرت. بدون جهاد، در مقابل گرگ بی ؛آید نمی

 كبـه گرگهـاي بسـیار بسـیار خطرنـا     بیابان هم نمیشود ایستاد؛ چه رسد 
ه میلیونهـا انسـان   کهاي خونینی  دنیاي سیاست و دنیاي اقتصاد و سرپنجه

  2 ردند و خوردند و بردند!کرا دریدند و نابود 
 

ملّت  کبدون جهاد میتواند سرش را باال بگیرد؟ مگر یملّت  کی مگر
ـ   هـاد  بـدون ج ملّـت   کبدون جهاد میتواند طعم عزّت را بچشد؟ مگـر ی

   3ند؟کن ملّتهاي دنیا شأن و موقعیتی پیدا امیتواند در می
 
همـان جهـاد مسـلّحانه را میگـوییم؛ نـه       - ه جهادکند کخیال ن سیک

ه همـه در  کـ جهاد علمی و مالی و اقتصادي و جهاد در سنگر سـازندگی  
فضـیلت   البتّـه تمام شـده اسـت.    - جاي خود محفوظند و فضیلت دارند

                                                           
 ،الم)الس (علیه طالبیاب بن سعادت علی هاي مختلف مردم به مناسبت میالد با در دیدار گروه. 1

17/5/1385 
 26/7/1377السالم،  . در مراسم صبحگاه لشکر سیدالشّهداء(علیه2
 . همان3
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ي دیگر قابل مقایسه نیست. میـدان ایـن جهـاد،    هافضیلت جهاد مسلّحانه با
ها نعم الهـی   خود این هم فرصت دیگري است. این هکمیدان بازي است 

  1 .نیدکهستند و شما باید از این فرصتها استفاده 

 ي ایرانی ي حمایت از کار و سرمایه الزمه ؛جهاد اقتصادي )9
شدنی باشد. مجاهدت اقتصـادي،   ه تمامکچیزي نیست  جهاد اقتصادي

ضرورت  کایران یملّت  هاي اقتصادي، براي حضور جهادگونه در عرصه
ـ   کامسال تقسیم می من. است  کنم مسائل مربوط به جهـاد اقتصـادي را. ی

اگـر بـه    تولید داخلی.ي  بخش مهم از مسائل اقتصادي برمیگردد به مسئله
و با تالش مسـئوالن، مـا بتـوانیم    ملّت  ی و با اراده و عزم راسخِتوفیق اله
ي آن است، رونق ببخشیم و  ه شایستهک  چنان ي تولید داخلی را، آن مسئله

ام خواهـد  کـ اي از تالشهاي دشمن نا ببریم، بدون تردید بخش عمده شپی
اسـت. اگـر  ملّی  تولیدي  ی از جهاد اقتصادي، مسئلهماند. پس بخش مهم 

خود، با عزم خود، با آگـاهی و هوشـمندي خـود، بـا     همت  ایران بات ملّ
ل تولیـد  کریـزي درسـت بتوانـد مشـ     مسئوالن، با برنامه کمکهمراهی و 

و در این میدان پیش برود، بدون تردید بـر چالشـهایی    ندکداخلی را حل 
رد. کي پیدا خواهد امل و جدکي  رده است، غلبهکه دشمن آن را فراهم ک

 .  ي مهمی است ي تولید ملّی، مسئله ن مسئلهبنابرای
حـل   تـورم ي  ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشـیم، مسـئله   اگر

بـه معنـاي    اقتصـاد داخلـی  حل خواهد شد؛  اشتغالي  خواهد شد؛ مسئله
ي  دهه دشمن با مشـاه کرد. اینجاست کام پیدا خواهد کلمه استحکحقیقی 

شـد. وقتـی دشـمن مـأیوس شـد،       ت، مأیوس و ناامید خواهداین وضعی
  د.  ید دشمن هم تمام خواهد شکدشمن،  ي تالش دشمن، توطئه

                                                           
 29/6/1373از فرماندهان سپاه، . در دیدار جمعی 1



 49  جهاد و اقتصاد بخش اول: حماسه، 
 

ي  نـیم؛ از ســرمایه کحمایـت   یارگر ایرانــکـ ارِ کـ مـا بایـد بتــوانیم از   
پذیر  انکامملّی  نیم؛ و این فقط با تقویت تولیدکدار ایرانی حمایت  سرمایه

ار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صـنعتی  کد. سهم دولت در این خواهد ش
ي تولیـد   ارگران، تقویت چرخـه کداران و  شاورزي است. سهم سرمایهکو 

هـا   ي این ه به نظر من از همهک - دمار تولید است. و سهم مرکو اتقان در 
نـیم، بـراي   کمصرف تولیدات داخلی است. ما باید عـادت   -تر است  مهم

ه کـ االیی که هر کفریضه بدانیم  کنیم، براي خودمان یکهنگ خودمان فر
اال را کبه آن است، آن  توجهمشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی م

تولیدات خـارجی بجـد پرهیـز     فنیم و از مصرکاز تولید داخلی مصرف 
تـر   هاي عمـده  هاي مصارف روزمرّه و زمینه ها: زمینه ي زمینه نیم؛ در همهک

 1ر.و مهمت

یابی بـه اهـداف سـند    ي پیشـرفت و دسـت   الزمـه  ؛جهاد اقتصادي )10
 انداز چشم

سند باالدستی است؛ بایـد   کهدفگذاري شده است، ی ،انداز این چشم
انداز نخـواهیم   ، به چشمنیم. بدون جهاد اقتصاديکما این را حتماً رعایت 

، قدرت اول اقتصادي منطقه هم مطـرح شـده. در ایـن    زانـدا  چشمرسید. در 
اگـر چنانچـه عقـب مانـدیم، ضـربه       -اسـت   سـابقه ه میدان مک -میدان 

ي چشـم و   ه مسـئله کخواهیم خورد. آن روز در آن جلسه هم مطرح شد 
ه در ایـن چـالش عمـومی و    کـ نیست؛ مسئله این است چشمی مطرح  هم

سـی عقـب   کي از زمان، اگـر   ههدولتها در این بر ات عمومیکمیدان تحرّ
رسـیدن بـه اهـداف     واقتصـادي مـا    ماند، پامال خواهـد شـد. پیشـرفت   

ما و ملّت  ه اگر چنانچه به آنجا نرسیدیم،کانداز، به خاطر این است  چشم
                                                           

 1/1/1391. پیام نوروزي به مناسبت آغاز سال، 1
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ی بـه مـا   کـ شور ما دچار ضربات سختی خواهد شد؛ احیاناً ضربات مهلک
ه مـا  کـ رسیم؛ این نیاز ماست. بـا شـعاري   وارد خواهد آمد. باید به آنجا ب

 1وجود ندارد. اي اره، جز این چداریم میدهیم، با اهداف انقالب اسالمی
 

 فصل دوم
 اهداف جهاد اقتصادي

 اقتصادي  جهاداهداف 
ه کایرانی با این خصوصیاتی  کهدف انقالب عبارت بود از ساختن ی

برخــوردار از ثــروت و امنیــت، متــدین و نم: مســتقل، آزاد، کــعــرض می
ي عظـیم بشـري    ي جامعه ، پیشرو در مسابقهمند از معنویت و اخالق بهره

مسابقه  که از اول و ازل بین آحاد بشر یک -ي دستاوردها  بقیهدر علم و 
  2.است در دستاوردهاي بشري

 ط سالم معیشتو قسط و ایجاد محی تأمین عدالت )1
ترین  ه شما در زشتک، همان چیزي است زندگی انسان بدون عدالت

نـار دنیـا   کنید. امـروز هـم در گوشـه و    کهاي تاریخ بشر مشاهده می چهره
بینیـد،   ه شما در جوامع مختلـف مـی  کهایی  مشاهده میشود. همه بدبختی

ست ظـاهر امـور، ایـن را نشـان     ن اکعدالتی است. مم ناشی از ظلم و بی
اي از عـالم،   بینیـد در گوشـه   ، این است. اگر شما میقضیهباطن اما  ندهد؛

این اسـت   قضیهغذایی جان خود را از دست میدهند، ظاهر  ان از بیکودک
ا   سالی شده اسـت؛ که به دلیل نیامدن باران، خشک ه بـاطن  امـچیـز  قضـی ،

ست. اگر عدالت از نسلهاي گذشته عدالتی ا ، بیقضیهدیگري است. باطن 
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مفرما بـود و چنانچـه عـدالت بـر محـیط زنـدگی بشـر        کبر آن جامعه ح
استقرار عدالت، محیط زنـدگی   ي مفرما بود، انسان میتوانست در سایهکح

ه براي او قابـل زیسـت باشـد و فرزنـد او بـه آن      کخود را طوري بسازد 
عـدالتی،   ود. در اثر بیت نیفتد و زندگی، این قدر زشت و دردآور نشکفال

 ها و دردهاست. انسانیت دچار این بیماري
است. این دو  ر، تأمین عدالتکنار آن ذک، در ءانبیا ي اولین هدف همه
ر کتر اسـت و آن، همـان موضـوع تـذ     ی اصلیکی البتّههدف اصلی است. 

ایـد  است. اگر غفلـت بیایـد، چیـزي ع    قضیهاي و اساس  است. آن، ریشه
لذا شـما دیدیـد آن نظامهـا و     ؛آید وجود نمی نخواهد شد و عدالت هم به

ه مدعی عدالت اجتماعی بودند، نتوانستند چیزي از نوع عدالت، کسانی ک
ننــد. چــرا؛ چیزهــاي دیگــر دادنــد! کبــه مــردم جوامــع خودشــان هدیــه 

لت عـدا اما  پیما برایشان ساختند؛ هاي قارهکفضانوردي به آنها دادند، موش
اصـالح   ي نند! عدالت اجتمـاعی، در سـایه  کاجتماعی را نتوانستند مستقر 

ر، حاصل خواهـد  کبه خدا و ذ توجه ي انسان، نفوس و بواطن و در سایه
نـد؛ ولـو در   کشد. این دو، هدف پیغمبر است و توانست آنهـا را محقّـق   

  1 اي محدود. دایره

 عمومی کنی فقر حذف و ریشه )2
ه کـ گوییم منتظر امام زمان هسـتیم، بیشـترین خصوصـیتی    یتی مما وق

 ؛ 2 ه کـ نیم، این است کیر مکبراي امام زمان ذ
. با این و ةًلوص یناً و: یمألاهللا دنمیگوییم ه آن هم هست و قسـط و  کصوماً

ن کنـد، لـی  کا میرا پیـد  تحقّـق عدل در چارچوب دین، بهترین و بیشترین 
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مصرعِ بلند درخواستهاي انسـان اسـت و    که این عدل، یکمعلوم میشود 
گرفتن از نند و آن، الگوکها غافالنه دنبال می ه االن بعضیکاگر این روشی 

روز ایـن حالـت بـدتر خواهـد      ند، روزبهکزندگی غربی است، رواج پیدا 
گ غربـی در  روي فرهنـ  ه مـا خودمـان را از دنبالـه   کشد. عالج این است 

طـور   نـیم و نجـات ببخشـیم. ایـن    کامالً خـالص  کي مسائل اقتصاد  زمینه
اش رقم بـاالیی اسـت، معنـایش ایـن      شوري درآمد سرانهکه اگر کنیست 
ه کـ ه این درآمد سرانه به همه میرسد. شما االن ببینید در آمارهایی کاست 

ا یا کثالً امریم -ي دنیا  شور پیشرفتهکداده میشود، فرضاً میگویند در فالن 
شـته  کقدر آدم  ي حرارت به چهل و دو درجه رسید و فالن درجه -انادا ک

سـی  که در چهل و دو درجه حـرارت  کفتد ا می اتّفاقشدند. آیا در تهران 
 شته شود؟ ک

 
ما نباید دنبال این زندگی برویم. ما نبایـد دنبـال ایـن اقتصـاد بـرویم.      

ه بـه  کـ فایی اقتصاد این اسـت  وکوفایی اقتصاد معنایش این نیست. شکش
ن جامعـه بـردارد؛ ایـن اقتصـاد خـوب      ارا از می ان بدهد تا فقرکدولت ام

ه فقر عمـومی را از بـین   کی را، بلگروه خاص کاست. ما بایستی نه فقر ی
  1 ند.کپیدا  تحقّقببریم. اقتصاد، اقتصاد اسالمی است و همین بایستی 

 اقتصادي استقالل )3
ه کـ لیفمـان اسـت، آنچـه را    که تکـ ایم، آنچـه را   ه فهمیدهک را  آنچه ما

نیم کمیگوییم، آن را انتخاب می را  میخواهد؛ آن میدانیم خداي متعال آن را
و دولت و نظـام جمهـوري   ملّت  تواند رويیسی نمکمیرویم.  را  و آن راه
 رد. ایـن، اسـتقالل  مـردم، تـأثیري بگـذا    خدمتگزاران شما ایران و  اسالمی
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 .ایم دست آورده سیاسی است و ما، این را به
 ، یعنـی است. اسـتقالل اقتصـادي  » اقتصادي استقالل«تر،  لکاز این مش

سـی  کشور، در تالش اقتصادي خود روي پاي خود بایستد و به کو ملّت 
ه اسـتقالل اقتصـادي   کـ ه ملّتی کاحتیاج نداشته باشد. معنایش این نیست 

ند؛ نه. داد و سـتد، دلیـل ضـعف    کس در دنیا داد و ستد نمیک  دارد، با هیچ
ردن، گفتگـوي  کـ  فـروختن، معاملـه   نیست. چیزي را خریـدن، چیـزي را  

ـ کـ بایـد طـوري باشـد    اما  ها دلیل ضعف نیست. ردن، اینکتجاري   که ی
نـد. ثانیـاً، در   کبتواند خودش فـراهم   ، اوالً نیازهاي اصلی خودش راملّت

اي باشد. نتواننـد او را بـه    معادالت اقتصادي دنیا و مبادالت جهانی، وزنه
نند؛ نتوانند او را بـه  کنتوانند او را به آسانی محاصره  نار بگذارند؛کآسانی 

   1.نندکآسانی فرو دهند و هر چه میخواهند به او امال 
 

ر کخـاطر آن شـ   ه باید امروز مـا خـدا را بـه   کبه نظر من اولین نعمتی 
حفظ استقالل سیاسی خیلی مهم است؛ . استملّی  نیم، عزّت و استقاللک

این، جزوِ مبـانی اصـولی نظـام اسـت. ایـن اسـتقالل، اسـتقالل سیاسـی،         
نگی تحمیـل  اقتصادي و فرهنگی است. ما باید این بندهاي اختاپوس فره

ی کـ نیم؛ این هم یکرا از دست و پاي خودمان باز  ي غرب به وسیله  شده
اي  ریـزي  تی، آن جریانی، آن شعاري و آن برنامهکاز اصول ماست. آن حر

  2 .گرایانه نیست دیده نشود، اصولملّت  شور وکه در آن استقالل ک
 

ي  مـا بـر توطئـه    ملّـت  ه در طول این سی سال گذشته،کطوري  همان
شـور  ک ي اقتصادي فائق آمد و گامهاي بلندي را در راه پیشـرفت  محاصره

ــت ــه جه ــی   از هم ــم عل ــروز ه ــوءنی  برداشــت، ام ــددلی و س ــم ب ت رغ
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ــت  جهــانی، بارکسیاســتمداران اســت ــه ملّ ــل هــر توطئ ــا در مقاب و  -اي م
 .خواهد ایستاد -بخصوص این توطئه

شـور را  کدست هم بدهنـد و   به ما دستملّت  هکار هم این است ک راه
انقـالب، مـا را از وابسـتگی سیاسـی      از وابستگی اقتصادي نجات بدهند.

امـا   ارهاي زیـادي شـده اسـت؛   کاقتصادي هم  نجات داد. در راه استقالل
وانـد از  شور بتکایران از قشرهاي مختلف را میطلبد تا ملّت  ي همههمت 

ي  ه دیگـر تهدیـد بـه تحـریم و محاصـره     کـ نـد  کاري بکلحاظ اقتصادي 
  1 .استملّت  ي ند. این خطاب به همهکاقتصادي معنا پیدا ن

 استقالل سیاسینسبت به استقالل اقتصادي  تر بودن مشکل
ت خود را تحت تابعیملّت  املک ومت جمهوري اسالمی، استقاللکح

امـل، شـامل اسـتقالل سیاسـی و     کایـن اسـتقالل    ند.کین میتضمین و تأم
یعنــی جمهــوري  ؛التر از همــه، اســتقالل فرهنگــی اســتاقتصــادي و بــا
وجـود   از قـدرتها بـه   ومتی را مسـتقلّ کـ ه حکـ رد کتفا نکاسالمی، به این ا

ه به اسـتقالل میرسـند، قـدم اول    کشورهایی کبیاورد؛ این قدم اول است. 
ننـد؛ یعنـی   که نظام سیاسی خودشان را مستقل کت استقالل آنها همین اس

تفـا  کوجود آورند. به این هـم ا  ومتی مستقل از نفوذ قدرتهاي بیگانه بهکح
ند. اسـتقالل اقتصـادي، از   کت بکحر ه در جهت استقالل اقتصاديکرد کن

  تر است. تر و دیریاب لکاستقالل سیاسی مش
رد. کـ ت کـ اقتصـادي حر  ل، در جهـت اسـتقالل  شور ما از ساعت اوک

ـ  که قبل از انقالب، تسلّط حکدرست است  اقتصـاد   کومتهاي وابسـته، ی
شـور رشـد داده   کا را در ایـن  کو بخصوص امری ي به غرب وابسته الًامک
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هـا بریـده    این رشـته اما  ار بسیار دشواري بود؛کها  بود و بریدن این رشته
 نیم.کت کحر د و ما توانستیم در جهت استقالل اقتصاديش

 استقالل اقتصادي تحقّقالزامات 
ي اقتصـادي   هـاي نفـوذ و سـلطه    ه به آسانی نمیشود رشـته کبینید  می

سـمت   شـوري بخواهـد بـه   کرد. اگـر  کـ قدرتها و دولتهاي بیگانه را قطع 
ارآمد، منـابع درآمـدزا،   ک، احتیاج به نیروي انسانی استقالل اقتصادي برود

المللی و  هاي علمی و فنّی بین اريکص، همانات فراوان، دانش، تخصکام
ه تـازه  کـ شورهایی کشورهاي انقالبی و کبسیاري از چیزهاي دیگر دارد. 

ات و ابـزار  مقـدم ي ایـن   آوردن همـه  دسـت  به استقالل میرسند، براي بـه 
 .دچار زحمت و دردسرنداستقالل اقتصادي، 

امل، هنـوز فاصـله داریـم و    کاقتصادي  استقالل کتا رسیدن به ی البتّه
صـان بایـد تـالش    نند، جوانان باید درس بخوانند، متخصکار کمردم باید 
 - ننـد ک کمـ کملّـی   مهـم  ه میتواننـد در ایـن مقصـود   کسانی کنمایند و 
ـ   م دهنـد. آن را بایـد انجـا   -ی کمکهرگونه  شـور، اسـتقالل   ک کبـراي ی
شور به ک کهاي اقتصاد ی ضرورت حیاتی است. وقتی رشته کی اقتصادي

ي ایـن   ه رگ حیـات و تغذیـه  کـ بیگانگان وصل باشد، معنایش این است 
س اختیـار در دسـت دیگـري خواهـد     ر به جایی دیگر وصل است؛ پکپی

  1 .بود

 بهبود وضع زندگی مردمعمومی، امنیت و  رفاهمجاهدت در تأمین  )4
اقتصادي، رونـق اقتصـادي ارتبـاط مسـتقیم دارد بـا       اقتصاد، پیشرفت

 ي دولتهاسـت در   لـین اهـداف همـه   معیشت مردم. معیشت مردم جـزو او
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؛ مند به مـردم  دولتهاي عالقه البتّهي دوران تاریخ؛  جاي دنیا و در همه همه

آن دولتهاي مستأثه کـ ار، مورد نظرمان نیستند. هر دولتی ر و زورگو و جب
ي معیشـت   مسـئله اش،  مسئلهند، اولین کبخواهد به مردمِ خودش خدمت 

نـد. خـب، ایـن بـه اقتصـاد وابسـته       که بتواند مردم را اداره کمردم است، 
م اقتصاد خوب، سالم، وافر و پیشرو میتواند وضع زندگی مـرد  کاست. ی

ه الزم اسـت مـا در   کـ دلیل است مبنی بر این کند. خب، این یکرا خوب 
 1 نیم.کار اقتصاد مجاهدت ک

 آرامش و امنیت فرد، خانواده و جامعه
 زمانـه،  تغییـرات  بـا  حـاال  تا تاریخ اول از هک بشري آرمانهاي ترین مهم
 نآسـا « است؛ »امنیت« و »عدالت« بشر مهم آرمان. هاست این رده،کن تغییر

 - 2نباشـد  آزاريکـ  آنجاسـت  بهشت - است »دیگران نارک در ردنک زندگی
 اســت؛ روان در ردنکــ آرامــش احســاس اســت؛ »دیگــران از آزارندیــدن«

 دیـدن  از و خـانوادگی  زنـدگی  از بـردن  لذّت است؛ خانواده در بودن راحت
 تـرین  اساسـی  هـا  ایـن  اسـت؛  مادر و پدر آغوش در بودن از است؛ فرزندان
 امـروز  تـا  اول از بشـر  هکـ  اسـت  چیزهـایی  هـا  ایـن  اسـت؛  شـر ب نیازهاي

 در چیزهـا  این. است میخواسته هم امروز و میخواسته هم دیروز میخواسته؛
 پـس . ندارد وجود مطلقاً است، ترین پیشرفته علمی لحاظ از هک اي جامعه آن

 دوش بـه  دوش نرفتنـد،  پـیش  همـراه  اخـالق  و ایمان با علم هک وقتی ببینید
 جامعـه  او علـم  از باشـد،  متـدین  اگـر  عـالم . میشود این نتیجه فتند،نر پیش
 بـه  حتّـی  هکـ بل نمیگیـرد؛  را علم پیشرفت جلوِ دین. میگیرد حقیقی ي بهره

                                                           
 6/6/1390جمهوري و اعضاي هیئت دولت،  . در دیدار رئیس1
منسوب است به مفلح  ؛»کسی را با کسی کاري نباشد/  بهشت آنجاست کآزاري نباشد« .2

 اصفهانی.
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 حـدود  از تخطّـی  و علـم  تعـدي  جلـوِ امـا   .ندکمی هم کمک علم، پیشرفت
  1 .میگیرد شود، دچار آن به علم است نکمم هک را انسانیت

 و افزایش تولید و ثروت ملّی اديرشد اقتص )5
نیم، دو تـا  کي اقتصاد اسالمی نگاه می الن به زمینهک صورت بهما وقتی 

ي  نیم. هر روش اقتصادي، هـر توصـیه و نسـخه   کي اصلی مشاهده می پایه
اي هر  ند، معتبر است. هر نسخهکه این دو پایه را بتواند تأمین کاقتصادي 

اهر دینی باشـد و نتوانـد ایـن دو را تـأمین     الظّ د به منابع علیچه هم مستن
افـزایش ثـروت   «ی از آن دو پایه عبارت اسـت از  کی ند، اسالمی نیست.ک

شـور فقیـري نبایـد    کشور ثروتمنـدي باشـد؛   کشور اسالمی باید ک». ملّی
واالي باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصـادي خـود، اهـداف    

توزیـع عادالنـه و   «م، دو ي المللی پیش ببرد. پایـه  خودش را در سطح بین
است. این دو تـا بایـد تـأمین    » ي اسالمی در درون جامعه محرومیترفع 

ــی، شــرط دو ــروت نشــود؛ اگــر  مــی اســتبشــود. و اول . اگــر تولیــد ث
؛ نـیم کرا برطرف  محرومیتشور باال نرود، ما نمیتوانیم کافزوده در  ارزش

بنابراین هر دو تا الزم است. شـما   ؛نیمکرا برطرف  نخواهیم توانست فقر
اقتصادي هستید و پایبند به مبانی اسالمی، طرحتان را بیاوریـد؛   تفکّره مک

باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگـر ایـن دو در آن طـرح تـأمین     
   2 .نشد، آن طرح اختالل دارد؛ ایراد دارد

 »ي تولید و استفاده از ثروت نحوه«و » تولید ثروت«به  اسالم وجهت
سـی  کی، تولید ثـروت اسـت.   کی؛ ردکدو چیز را با هم نباید مخلوط 
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ي تولیـد و   ی، نحوهکند. یکل صحیحی و ثروت تولید کند به شک فعالیت
 ، چیـز مطلـوبی اسـت؛ چـون هـر     قضیهي استفاده است. بخش اول  نحوه

ه در جامعه تولید میشود، به معناي ثروتمند شدن مجموع جامعـه  کثروتی 
اس است، این است کم است. بخش دوه چگـونگی تولیـد   که بخش حس

بـات و  ي از تقلّ قرار بگیرد؛ از راههاي غیرقانونی، بـا اسـتفاده   توجهمورد 
تخلّفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبی از نظر شـرع نباشـد؛ بتوانـد    

نباشد. ایـن   ند؛ صرف در فسادکل خونی در رگهاي جامعه جریان پیدا مث
 -ي قصص، آیات مربوط به قـارون   سوره -نید کي شریفه را مالحظه  آیه

و قرآن و  ثروتمند نامطلوب از نظر اسالم کامل و یکي  نمونه کقارون ی
اسـرائیل،   گان و متدینین بنییا بزر - شرع و همه است. از قول قوم قارون

این حرفها از آدمهاي  - 1 ند؛ کقرآن نقل می - یا حضرت موسی
ه کـ عامی و معمولی نیست؛ بنابراین حرفهاي معتبري است؛ عالوه بـر این 

ه به او ک -ند کند؛ یعنی بیان و اثبات میکخود قرآن این حرفها را تقریر می
ه خدا بـه تـو داد، ایـن را    ک؛ آنچه 2 : میگویند
 : دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روایات ما هـم هسـت   ي به وسیله

 ن.کردن آخرتت استفاده ک؛ از این ثروت براي آباد 3
سهم خـودت را هـم فرامـوش      م: ي دو توصیه

ه کـ ن. خود تو هم سهمی داري، نصیبی داري؛ آن را هم ما نمیگـوییم  کن
منـد هـم بشـو؛     مند نشو از این ثروت؛ نه، بهـره  ن؛ خودت بهرهکاستفاده ن

 مانعی ندارد.
؛ خدا به تو این ثروت را داده؛ تو هـم   م: سو
ه نیازمندنـد،  کـ ه بتوانی این ثـروت را بـه دسـت مردمـی     ک اي بشو وسیله

 برسانی. یعنی سهمی از این را به مردم بده.
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ه بایـد  کن. آفت ثروت کایجاد ن ؛ فساد چهارم: 
رد، ایجاد فساد است. مترف نشو. به او نمیگویند ثروت کاز آن جلوگیري 

ن؛ یـا آن  که داري، براي ازدیاد آن استفاده نکیا از این ثروتی  ن،کجمع ن
ن؛ از کـ ار تولید و سازندگی و تجارت نزن؛ میگویند سوءاستفاده نکرا به 

ه کـ ه بهتـرین اسـتفاده ایـن اسـت     کـ ن، کـ ي خوب ب این ثروتت استفاده
نی. نصیب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت کآخرتت را با این آباد 

  1 این است. ه باش. منطق اسالمرا هم داشت

 جهان يبرا الگوشدن )6
 از ياقتصـاد  ي مسئله زمان، از  برهه نیا در امروز صاحبنظران، نظر به
ـ عز شورک اگر .دارد يشتریب اولویت و تیفور شورک مسائل ي همه  مـا  زی
 د،بدهـ  انجام يا جهادگونه تکحر یک ،ياقتصاد مسائل ي نهیزم در بتواند

 نـد، ک همـراه  يبعـد  بلنـد  يگامهـا  با است، برداشته هک را يبلند گام نیا
 اریبسـ  راتیتـأث  رانیاملّت  عزّت و شورک شرفتیپ و شورک يبرا کبالش
 ي نـه یزم در را یاسـالم  نظـام  قدرت میبتوان دیبا ما .داشت خواهد يادیز

 دسـت  سـر  بـر  را الگو م؛یده نشان ایدن ي همه به ياقتصاد التکمش حل
 میتعـال  بـا  و اسـالم  ي هیسـا  درملّت  یک هک نندیبب بتوانند هاملّت تا میریگب

 2.ندک شرفتیپ تواندیم چگونه اسالم

 اسالم ياجرا کردن سوریم
 و ل،او ي درجـه  در یاسـالم  جوامـع  يبـرا  الگـو  یـک  عنوان به رانیا
ـ ا میخواسـت یم مـا  .بود نظر مورد بعد، ي درجه در يبشر جوامع ي همه  نی

 ران،یا انقالب ران،یاملّت  یعنی ؛ما – میبساز اتیخصوص نیا با را جامعه

                                                           
 30/11/1385قانون اساسی،  44اندرکاران اجراي اصل  . در دیدار مسئوالن اقتصادي و دست1
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 را آن و - سـت ین گـر ید نفـر  چند و بنده شخص منظور، ران؛یا ونیانقالب
 هـم  هک است نیا ندیبگو ؛یاسالمامت  و بشر آحاد چشم يجلو میبگذار

 نباشد جور نیا .است روزگار نیا مردم سوریم هم و است، اسالم مطلوب
  1 .ستین سوریماما  هست، مطلوب نیا بله، ؛نندک لایخ هک

 موفق الگوي ي ارائه عدم دشمن؛ خواست
ن جهـت  یناظر به همـ  یاسالم يجمهور ضد غاتیتبل از یمهم بخش

 مسـلمان،  يهـا ملّت چشم در نشود؛ يالگوساز هک است نیا به ناظر است؛
ـ ابـه نظـر مـن     .دیایدرن موفق يالگو یک صورت به یاسالم يجمهور ن ی

ـ مـا با  ي ه همـه کاست  یار مهمیبس ي تهکن ه د بـه آن  ی یسـع  .مینـ ک توجـ 
ـ  يالگـو  یـک  لکشـ  به یاسالم يجمهور هک است نیا دشمنان  در قموفّ
 آن سـمت  بـه  مـردم  شـد،  دایـ پ الگـو  یوقت چون ند؛کن جلوه هاملّت چشم
 .2.شوندیم قیتشو مردم شد، دانسته الگو نیا قیتوف یوقت نند؛یکم تکحر

 مسلمانان انیم در شدن الگو ؛بزرگ هدف
ـ ا مـردم  ما ي مجموعه و ما ملّت  خودمـان  يبـرا  یبزرگـ  هـدف  ،رانی

ـ ا انقـالب،  از پـس  يها دهه طول در و میردک میترس  دنبـال  را هـدف  نی
ـ بـه ا  دنیرس يکه ما برا میکنیماحساس  میکنیمهرچه نگاه  .میردک دو  نی

ـ الزم را دار يهـا  ییهدف توانـا  ـ ا می اسـت از   هـدف بـزرگ عبـارت    نی
مسـلمان هـم از لحـاظ     يهاملّت انیالگوشدن در م ،یاسالم رانیا يسربلند

  3 .يو هم از لحاظ معنو يماد

                                                           
 14/2/1387. در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاي شیراز، 1
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 انداز چشم سند اعمال عدم پیامدهاي
ـ ا در .شـده  مطـرح  هـم  منطقه ياقتصاد اول قدرت انداز، چشم در  نی

 ضـربه  م،یمانـد  عقـب  چنانچـه  اگـر  - اسـت  مسـابقه  دانیم هک - دانیم
 و چشـم  ي مسـئله  هک شد مطرح هم جلسه آن در روز آن .خورد میخواه
ـ ا در هکـ  است نیا مسئله ست؛ین مطرح یچشم هم  و یعمـوم  چـالش  نی
 ؛ماند عقب یسک اگر زمان، از  برهه نیا در دولتها یعموم اتکتحرّ دانیم

 انـداز،  چشـم  اهـداف  به دنیرس و ما ياقتصاد شرفتیپ .شد خواهد پامال
 مـا  شـور ک و مـا ملّت  م،یدینرس آنجا به چنانچه اگر هک است نیا خاطر به

 وارد مـا  بـه  کـی مهل ضـربات  انـاً یاح شـد؛  خواهـد  یسخت ضربات دچار
ـ دار مـا  هکـ  يشعار با .ماست ازین نیا م؛یبرس آنجا به دیبا .آمد خواهد  می

 قـت یحق .ندارد وجود يا چاره نیا جز ،یاسالم انقالب اهداف با م،یدهیم
 بـه  را الحـاد  و سـلطه  و بارکاسـت  نظـام  امروز ،یاسالم نظام هک است نیا

 در خـوردن  سـت کش .شـده  آغـاز  هک است یتکحر یک نیا گرفته؛ چالش
 مـا ملّـت   به مخصوص و است فیتوص رقابلیغ شیخسارتها دان،یم نیا

 نیا با يروزیپ نیا .شد روزیپ قطعاً دانیم نیا در دیبا لذا شد؛ نخواهد هم
 ي جملـه  از است؛ الزم هم يگرید اگونگون يابزارها ست؛ین نکمم ابزار

  1 .است ياقتصاد شرفتیپ نها،یا

 دولت هايفعالیت یبررس شاخص ،انداز چشم سند
 انداز چشم سند شاخص با را دولت يارک و يا برنامه يها يریگ جهت

ـ  زیچ انداز چشم سند نیا .دیبسنج ـ ا اسـت؛  یمهم ـ نبا مکـ  دسـت  را نی  دی
 در را يسـند  چیهـ  مـا  ،یاساس قانون از بعد هک گفت بتوان دیشا .گرفت

 سـند  .اسـت  مـدت بلند و النکـ  نگـاه  یـک  .میندار اهمیت نیا به شورک
  2 .است مهم انداز چشم
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شرایط و الزامات راهبردي       
جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتی      

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 ــهمقدم
 

و در طول تـاریخ   يط جوامع بشرات انجام شده توسکبه تحرّ ینگاه
ازمنـد  ین ،اهـداف خـود  دن بـه  یرس يت براک، هر حرنشانگر آن است که

ز همانند تمـام  ین يا جهاد اقتصادی ياست. حرکت جهاد یعمل به الزامات
آگـاه،   يبا داشتن رهبـر  یبه آن، حتّ توجهه بدون کدارد  یحرکتها، الزامات

یافتن بـه ایـن الزامـات     دست رو نیاز ا ؛دیمطلوب رس ي جهینت توان بهینم
ش، تا یبضاعت اندك خو است در حد یتالش بخشن یا ضروري بوده و

رهنمـون   يفشان در جهاد اقتصـاد ی، به وظایگاهیخوانندگان را در هر جا
 سازد. 
ه بـا   اول فصـل در  ؛شـود یل میتشکفصل از چهار بخش  نیا بـه   توجـ

اده اقتصاد مقاومتی از منظر مقـام معظّـم رهبـري،  برخـی     الع فوق اهمیت
انـد اشـاره شـده اسـت، کـه       الزاماتی را که ایشان در این زمینه بیان داشته

قابـل ذکـر    البتّـه هاي اقتصادي و غیراقتصـادي میشـود.    شامل باید و نباید
ایـن چنـد مـورد نبـوده و الزامـات جهـاد        محـدود بـه  این الزامات  است

ر بسیاري از موارد براي اقتصاد مقاومتی هم صـادق اسـت.   اقتصادي نیز د
حرکت  ي نهیدر زم له معظّماز منظر  ییدهایدها و نبایبه با در فصل بعدي 

ر را فـراهم  ین مسیکه ثبات قدم در ا یاشاره شده و عوامل يجهاد اقتصاد
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 .اند کند احصاء شدهیم
 ،حرکـت  ي ر و نحـوه ین جهت، شـناخت مسـ  ییتع يت جهادکدر حر

 البتّـه گذارنـد؛ صـد   ین راه قدم میه در اکاست  ير بودن افرادیازمند بصین
 يبلندمدت کـه در بخشـها   يها يزیر به برنامه توجهه شناخت دشمن و ک

ا   رد؛کـ خواهند  کمکن مهم یبه ا ،آمد ن فصل خواهدیا يبعد عوامـل  امـ
و بخش مهمی چـون   يجهاد اقتصاد ي نهادن در عرصه گام يز برایگر نید

از آن،  يرویـ د در نظر گرفته شود تـا جهـادگران بـا پ   یبا اقتصاد مقاومتی،
ـ ا شـوند. اهـم   یکبتوانند هرچه زودتر به اهداف جهاد نزد در  ن عوامـل ی
کـردن اقتصـاد، مبـارزه بـا فسـاد،       نگاه اقتصاد مقاومتی و جهادي، مردمـی 

 تـالش  ،، تعـاون اتّحـاد به مصرف و منـابع ارزي،   توجهحمایت از تولید، 
ه ، عـدم  يارکـ  ي، عدم موازیهمگان داشـتن  يا هیبـه مسـائل حاشـ    توجـ ،

، سـاله  20انـداز   اهـداف سـند چشـم    تحقّـق در  یسرعت و عدم شتابزدگ
ه ، ياقتصـاد  یماندگ دانستن راز عقب شـبرد  یجـوان در پ  يرویـ بـه ن  توجـ
افتن و ثبات قدم در ی است. به منظور قدرت يان خودباوریاهداف و در پا

ت، مـداومت،  م، مقاويجهاد ي هیز، داشتن روحین ياقتصادجهاد  ي عرصه
 گردد.یه میمان، اخالص و تقوا توصی، ایار و عدم تنبلک ي هیروح

ت   گر، مداومت، مقاومت،ید یاز نگاه و  یـی گرا مضـاعف، آرمـان  همـ
 یربودن، نگـاه یبصـ  ي هستند. الزمـه  يجهاد ي هیروح ي الزمه ینیواقع ب

ـ   ي ق به چرخـه یدق  یم، سـرعت یخـواه ی، شـناخت آنچـه م  ياورعلـم و فنّ
ز از یـ بـوده و پره  یو راه طـوالن  یمانـدگ  زان عقبیمتناسب با فهم ما از م

 يرت، لـزوم محتـوا  یبصـ  يبـارز آن اسـت. انسـانِ دارا    ءجـز  ،یشتابزدگ
ــالم ــوده و   یاس ــاد درك نم ــهرا در جه ــاد را از   توج ــه اقتص ــاص ب خ

دن بـه اهـداف   یر رسـ دانـد. نقـش تعـاون د   یحرکت امروز م يهایازمندین
از  ياریکـه بسـ   يطـور  بـه  ،اسـت  دي بسـیار مهـم  انقالب و جهاد اقتصـا 
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، یجمعـ  يداد. لـزوم تقـوا   يل آن جـا یتوان ذین بخش را میموضوعات ا
ازمنـد  ین ،يکـار  ياز مـواز  يریو جلـوگ  يمها، لزوم همکاریمبارزه با تحر

 باشد.یانگر مفهوم آن میتعاون و ب
باشـد. در  یهادگران به شناخت دشمن مب جیترغ ي درباره سوم، فصل
ـ ن بس که حضـرت آ یهم ،ن شناختیلزوم ا نـد:  یفرمایم يا اهللا خامنـه  تی

نه تنها  ،يریگ کردن جهت ممکن است با گم ،دیاگر شما دشمن را نشناس«
ـ ، بایلـذا همچـون جهـاد نظـام     ؛1»دید بلکه مضـر هـم باشـ   ید نباشیمف د ی

سـت کـه   ین یم؛ و شکّیداشته باش توجهلحظه به دشمن و افعال او  به لحظه
ن کارزار وجود ندارد. تنهـا و تنهـا   یدر ا يروزیق، امکان پیبدون رصد دق

گر صفات دشمن اسـت  یل و دیت، اهداف، وسایدر صورت شناخت ماه
ـ را شروع کرده و از چه طر یافت اکنون چه جنگیتوان دریکه م ق قصـد  ی
ال ؤس ،ن مرحلهیگذر از ا را دارد. با یزدن به اسالم و انقالب اسالم ضربه
بـه   توجهبا  ها، خواستها و اعمال است. ن نقشهیما در قبال ا ي فهیوظ ،مهم
و  يضـرور  يق دشـمن، جهـاد اقتصـاد   یو رصد دق يرین نگاه و جهتگیا

اشـراف کامـل بـه     ي کهن فردید. از آن جهت که بهترینمایم اهمیتحائز 
ه یـ ر جنگ حـق عل و مدب دلسوز ي ، فرماندهدارد ت و اغراض دشمنیماه

 .پردازدیایشان م نگاهشناخت دشمن از  بهن بخش یباطل است، ا
ان آن نقـاط  یـ در م دشـمن اشـاره و   يها یژگی، ابتدا به وفصلن یدر ا

ز گنجانده شده است. پس از آن به ابزارهـا و اهـداف دشـمن    یضعف او ن
به  ،انیپا ل عناد آن با نظام پرداخته و دریو دال یاسالم يدر قبال جمهور

کـه بـه    یبـه مطـالب   توجهاشاره شده است. با  با او مقابله يبرا یدستورات
ار ما قرار داده شده، نظـام  یشان در اختیر ایه و تدبیت فقیبرکت وجود وال

 يبـرا مـدت خـود را    ت و کوتاهبلندمد ياستهایها و س د برنامهیبا یاسالم
                                                           

 23/2/1388 ،کردستان ناب تشیع و تسنّدر دیدار روحانیون و طلّ. 1
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ـ رد تا بتواند در ایگ کار دشمن به يها کردن ابزارها و نقشه یخنث ن جهـاد  ی
ـ ا ي نائل گردد. خواننده پس از مطالعـه  موفّقیتبه  ن بخـش، بـا اصـول    ی

ـ گـرفتن از ا  دا کرده و با بهرهیپ ییدشمن آشنا فعالیت ن اصـول و رصـد   ی
ـ  يریو جهتگ ياو، به ضرورت جهاد اقتصاد يهافعالیت در مقابلـه بـا    یکلّ

 خواهد برد.  یدشمن پ
ـ ر برنامـه بـه   چهـارم،  فصـل در  عملکـرد جهــادگران   مـدیریت و  يزی

دشمن  ي م، جبههیاگر قبول دار«اند:  م انقالب فرمودهرهبر معظّ م.یپردازیم
ـ ر شور و انقالب ما برنامهک يبرا ـ ت دارد، پـس مـا هـم با   بلندمـد  يزی د ی

ـ ر برنامه تـوان بـه   ی، مین سـخن ینچنـ یاز ا 1».میداشـته باشـ   تبلندمـد  يزی
ـ  يمـدت در جهـاد اقتصــاد  بلند يزیــر ضـرورت برنامـه    هــر بـرد. در  یپ

 يهـا  یژگـ یهـا، و  راه، نقش افـراد و گـروه   ي ، توشهأد مبدیبا يزیر برنامه
قـرار داد. وجـود برنامـه     یدن به آن را مـورد بررسـ  یرس ي هدف و نحوه

ــوده و  يداریــهمــواره باعــث پا هــر  شــک یبــو پشــتکار در حرکــت ب
باشـد.  یمـدت م  مدت و کوتاه انیم يها ازمند برنامهیمدت ن بلند يزیر برنامه
نمــودن توطئــه و اهــداف دشــمن،  یشــان بــه منظــور خنثــین رو، ایــاز ا
 اند. ان فرمودهیرا ب یمدت مدت و کوتاه بلند ياستهایس

ـ  ي ساله، دهه ستیانداز ب عالوه بر ابالغ سند چشم له معظّم ش رو را یپ
 یحرکت، با نگاه یابیاند تا ارز نموده يشرفت و عدالت نامگذاریپ ي دهه
ز یساالنه ن يساله و نامگذار پنج يها رد. برنامهیتر مورد مطالعه قرار گ قیدق
ـ دهنـد. درکنـار ا  یل میساله را تشـک  ستیانداز ب از چشم ییها ربرنامهیز ن ی

شان بوده و الزم یا توجهز مورد ین يکالن اقتصاد يق، شاخصهاینکات دق
ه  ،گـر ید يها نامهل برین شاخصها در ذیبهبود ا ياست برا بیشـتري  توجـ 
 یاسـالم  يالگوتدوینِ ، ياقتصاد ين، شاخصهایا عالوه بر ،ردیصورت گ

                                                           
 4/8/1389 ،دیدار دانشجویان و جوانان استان قم. در 1
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هستند که همـواره در کنـار    یساله الزامات پنج يها شرفت و برنامهیپ یرانیا
کمـک خواهنـد کـرد. نگـاه      ملّـی   اقتصـاد  گر به حرکـت بلندمـدت  یکدی

ــه ــر برنام ــه ی ــه گفت ــان بایا ي زان ب ــش ــاه ی ــوده و در  د نگ ــدت ب بلندم
ملّـی   مدت، به سند بلندمـدت حرکـت   انیمدت و م کوتاه يها يزیر برنامه
ت کـ ازمنـد حر ی، نیو عموم یلّکشان معتقدند اصالح یکامل شود. ا توجه

ق بـه اهـداف نظـام و انقـالب     یتوان بدون نگاه بلندمدت و دقیاست و نم
ملّـی   يها ر برنامهیمسدر  یبه اهداف و حرکت توجهن یبنابرا ؛افتیدست 
 د.ینمایم ار مهمی، بسیو انقالب
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 فصل اول
 شرایط و الزامات اقتصاد مقاومتی

م، خـب، خـود اقتصـاد مقـاومتى     یردکـ را مطرح » اقتصاد مقاومتى«ما 
   .انى داردکطى دارد، اریشرا

 کردن اقتصاد و توانمندسازي بخش خصوصی مردمی )1
استهاى اصل ین سیردم است؛ همى به م  هکین تیش همیى از بخشهایک

ـ د دنبال شود؛ ایشتر بایت و وسواسِ هرچه بد و اهتمام و دقّکیبا تأ 44 ن ی
ن یارهاى اساسى شماست. در بعضى از موارد، من از خـود مسـئول  کجزو 

ـ آ  اش جلـو نمـى    تـوانى   مکـ ه بخش خصوصى بخاطر کشنوم یشور مک د. ی
بخشى بشـود؛  ى توانه به بخش خصوصکنید براى اینکرى بکد فیخب، با

رات الزم اسـت؛ از  ن الزم و مقـرّ یق قوانیهاست، از طرکق بانیحاال از طر
ه بخش خصوصى، بخش مردمـى،  کد ینکارى که الزم است، کقى یهر طر

اقتصادى  یکه ما کن است یش ایال شود. باالخره اقتصاد مقاومتى معنافع
محفـوظ بمانـد،    شـور که هم روند رو به رشد اقتصادى در کم یداشته باش
شور و نظـام  کعنى وضع اقتصادى ی ؛ندکدا یاهش پکاش   رىیپذ  بیهم آس

شـگى و بـه   یه همکه در مقابل ترفندهاى دشمنان کاقتصادى جورى باشد 
ى یکـ نـد.  کدا یند و اختالل پیب ببیمتر آسکلهاى مختلف خواهد بود، کش

ت؛ هـم از  تهاى دولتـى و مردمـى اسـ   یى ظرف  از شرائطش، استفاده از همه
د، یـ نکدهنـد، اسـتفاده   یه صاحبنظران مکى یارهاکها و راه  شهیرها و اندکف

  دان داده شود. ید واقعاً میبه مردم هم با ها استفاده شود.  هیهم از سرما
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 ي اساسی با فسادمبارزه )2
رى یـ گیه ناشـى از پ کن حوادثى یانات دوستان به برخى از ایدر ب البتّه
شـود مـا   یفاسد اقتصادى است، اشاره شد. واقعـاً نم ن اقتصادى و میمفسد

م؛ ینـ کبا مفاسد اقتصـادى مبـارزه ن  اما  م،ینکار اقتصادىِ درست و قوى بک
ـ ه مـن راجـع بـه ا   کـ ش هم ین واقعاً نشدنى است. همان چندسال پیا ن ی

تـه  کن نیشور گفـتم، بـه همـ   کن یردم و مطالبى را به مسئولکبحث  قضیه
ار سالم کگذارى مردمى و   هیم سرمایتوانیشود ما مر نه تصوکداشتم،  توجه

ه کـ ر نشود ى با مفاسد اقتصادى؛ و تصو  م، بدون مبارزهیمردمى داشته باش
ت مـردم و  که مـا مشـار  کـ شـود  یى با مفاسـد اقتصـادى موجـب م     مبارزه
ه کـ سـانى  کثـر  کم؛ نـه، چـون ا  یم داشـته باشـ  کـ گذارى مـردم را    هیسرما

ار سـالمند، مردمـان سـالمى    کصادى بشوند، اهل دان اقتیخواهند وارد میم
ـ شـوند. با یدا میـ ى دو نفـر هـم آدمهـاى ناسـالم پ    یکـ هستند؛ حاال  د بـا  ی
 عنوان بهند یایسانى نکه کد ینکن مراقبت ین و دوربیزبین، ریزبیچشمهاى ت

امـا   رنـد، یى بگکالت بـان ینى تسـه یارآفرکـ ار و کـ جـاد  یجاد اشتغال و ایا
د؛ هم شـما مراقبـت   ینکد مراقبت ین را بایرد. اینگ نىِ واقعى انجامیارآفرک
ه ى   هارى قوکند. به نظر من همکمراقبت  قضائیهى   هد، هم قوینک و  مجریـ
هى   هقوار الزمى است.یار بسک یکنجا یدر ا قضائی   

 حمایت از تولید ملّی )3
است؛ صنعت و ملّى  دیت از تولیگر اقتصاد مقاومتى، حماین دکر یک

ن یکدهند، آمارهاى خوبى است؛ لیان میه آقاکى یورزى. خب، آمارهاشاک
ه بعضـى  کـ ند یگوین به ما میاز آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئول

ع یلـى صـنا  یلند، اختالل دارند، در بعضى جاهـا تعط کها دچار مش  ارخانهک
رسد، خود شـما هـم گـزارش    یگزارشهاى گوناگونى به ما م -وجود دارد 

اء مـن بـه گزارشـهاى    کاتّاما  گر هم دارم،ینى من گزارشهاى دعید؛ یدهیم
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 -رسـد  یه به دست مـا م کست؛ گزارشهاى خود شما هم هست یگران نید
ند. اگـر چنانچـه   یکال مکجاد اشینها طبعاً ایرد. اکن را عالج ید ایخب، با

بـود، شـما   ینم -وان یـ ى خـالى ل   مـه یعنى آن نی - قضیهم ن بخش دویهم
ـ ردیکشور ارائه مکاظ رونق اقتصادى، وضع بهترى را در امروز از لح د و ی

ى، آن بخـشِ  د ملّیت از تولیشد. باالخره حمایشترى به مردم میهاى بکمک
  رد.که کیستى تین بایدرونزاى اقتصاد ماست و به ا

خوشبختانه واحـدهاى   البتّهد. ینکال ط را فعو متوس کوچکواحدهاى 
ارشـان هـم   کشان هـم خـوب اسـت،      دهىالند، خوبند و سودبزرگ ما فع

ى واحـدهاى بـزرگ مـا      خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمـده 
مانمان، ید، محصـول سـ  یـ ه گفتکطور لذا همان -جور است نیوضعشان ا

ـ ى ا  محصول فوالدمان، محصوالت عمده  -مـان خـوب اسـت    يجـور نی
مهـم   لـى ینهـا خ ید؛ ایباشـ  کوچکر واحدهاى متوسط و کد به فین بایکل

  م دارد.یرات مستقینها در زندگى مردم تأثیاست، ا
 

 منابع ارزي مدیریتبه  توجه )4
ـ ه خـب، حـاال آقا  کى است؛ ى مهم  ى منابع ارزى هم مسئله  مسئله ان ی

ـ د. واقعـاً با ینکار کد یلى باید، خینکت ن مسئله دقّید. روى ایدار توجه د ی
ـ اره شد بـه ارز پا رد. حاال اشک مدیریتمنابع ارزى را درست  ـ ه؛ در ای ن ی

هـا از    عنى در روزنامـه ینه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد. یزم
گـر  یجـور د یکا دو روز بعد، یجور گفته شد؛ فردا یکمسئول،  یکقول 

م قـاطع گرفتـه شـود،    یتصم یکفتد. واقعاً یب اتّفاقن ید ایگفته شد. نگذار
د. به هـر حـال منـابع    ینکدنبال  م پافشارى شود و مسئله رایروى آن تصم

  ق بشود.یدق مدیریتد یارزى با
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 مصرف ملّی مدیریت به توجه )5
مصرف است. مصرف هم  مدیریتمسئله هم در اقتصاد مقاومتى،  یک

ـ ى اسراف و ز  قضیهن یشود. ا مدیریتد یبا ـ   قضـیه روى،   ادهی ى در ى مهم
ــه با ک ــشــور اســت. خــب، حــاال چگون را گرفــت؟ د جلــوى اســراف ی

اش   سازى  سازى هم الزم است، اقدام عملى هم الزم است. فرهنگ  فرهنگ
ما در ینه، هـم صـدا و سـ   ین زمیهاست. واقعاً در ا  ى رسانه  شتر به عهدهیب

گــر یهــاى د  دارد، هــم دســتگاه مســئولیتش از همــه یل و بــى او  درجــه
منـد    مانِ عالقـه مسلملّت  یکد. ما ینکسازى   د فرهنگیدارند. با مسئولیت
ـ م، ایم اسالمى هسـت یبه مفاه قـدر در اسـالم اسـراف منـع شـده و مـا       نی
اش هم به نظر مـن از    اتىیم! بخش عملیمان اهل اسراف  در زندگى متأسفانه

د آغاز شود. در گزارشهاى شماها من خوانـدم، حـاال هـم    یخود دولت با
ى اسـت و  یجـو   ه دولت درصـدد صـرفه  کردند کبعضى از دوستان اظهار 

ـ ار خوب، ایند؛ بسکجوئى   خواهد صرفهیم ـ ن الزم اسـت؛ ا ی ى جـد ن را ی
ار بزرگـى اسـت. شـما از    یى بس  نندهک  مصرف یکد. دولت خودش یریبگ
ى بزرگ، دولت است.   نندهک  مصرف یکد تا وسائل گوناگون، یرین بگیبنز
زم و ار الیز بسـ یجوئى، چ  د. صرفهینکجوئى   ار مصرف، صرفهکقتاً در یحق
ى است.مهم   

 
ت دات داخلى هم یبه مصرف تول یـد. در دسـتگاه شـما، در   یـ بده اهم

ـ ار جدکـ ى شما، اگر   وزارتخانه ـ ز جدیـ رد، اگـر چ یـ گیدى انجـام م ی دى ی
از وزارتخانـه اسـت،   یه مورد نکاى   هن اقالم روزمرّیشود، اگر همیده میخر
د؛ ین داشته باشیر ااش از داخل باشد؛ اصرار ب  د همهینکشود، سعى یه میته

چ ید هـ ید و بگوئینکشود. اصالً ممنوع یلى بزرگى میقلم خ یکن، یخود ا
ند. به نظر مـن  کن وزارتخانه جنس خارجى مصرف یس حق ندارد در اک
   ند.ک کمکتواند ینها میا
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 بنیانبه اقتصاد دانش توجه )6
ان یـ بن  گر در سرفصل اقتصاد مقـاومتى، اقتصـاد دانـش   یى د  مسئله یک

ال بودنـد، مـاه   ان فعیبن  تهاى دانشکه در باب شرکسانى کاست. بعضى از 
نـد  یب می ردند. خب، خوشبختانه انسانکنجا آمدند و صحبتهائى یرمضان ا

هـاى  فعالیتان و یبن  تهاى دانشکن بخش شریاند. ا  ارهاى خوبى انجام دادهک
آنهـا   البتّـه . دبخشـى اسـت  یى بـاز و ام   جـاده  لـى یان خیبن  اقتصادى دانش

ارشـان  که کـ ى هم داشتند. به نظر من دوستان مسئول در دولـت  یها  هیگال
چه وزارت صنعت و معدن و تجـارت،   -ند یکدا مین بخش ارتباط پیبه ا

ـ بـه ا  -چه وزات علـوم   ان بپردازنـد و  یـ بن  تهاى دانـش کى شـر   ن مسـئله ی
ار خوبى اسـت.  یسى ب  نهینند. زمکهاشان را بشنوند و آنها را برطرف   هیگال

 1 نند.ک کمکن مورد یتوانند در ایه مکم یاى دار  ما استعدادهاى برجسته

 اقتصاد مقاومتیدر  یعدم شتابزدگ )7
 زدگی در مسائل اقتصادي عواقب شتاب
ـ ا -م یمراقب باش ياقتصاد يدر طرحها  ي مسـئله ن یهمـ  ي ن، دنبالـه ی

ر دولـت  ینگبـا یگر یزدگـ  ه شتابک -مردم است  يالت اقتصادکمش حلّ
مناسـب از   يریگ اناً عدم بهرهیا احیها  يریگ میدر تصم یزدگ نشود. شتاب

  2 ند.کوارد  ییها ن است ضربهک، ممياقتصاد یارشناسکنظرات 
 

ـ  اسـت؛   یر از شـتابزدگ یـ د. سـرعت غ یـ نکت همـراه  سرعت را با دقّ
ح یار معقول و صحکت همراه شد، با دقّ یبد است. سرعت وقت یشتابزدگ
ــ اســت.  ــدون دقّ ــتابزدگســرعت ب ــیت، میشــود ش د در ی. مواظــب باش

                                                           
 2/6/1391، ولتو اعضاى هیئت د يجمهور در دیدار رئیس. 1
 16/6/1388 ،اعضاي هیئت دولترئیس جمهور و در دیدار . 2
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ننـد.  کمـان ن  د و دسـتپاچه یایش نیپ یارها، شتابزدگکها و نوع یریگ میتصم
از  یبعضـ  یگاه -ردن مسئوالن به مسائل مختلف ک پاچهتاوقات دس یگاه

 يارکـ  یکن، آدم را سر یاز مرتبط یاز آحاد مردم و بعض ینخبگان، بعض
ه دسـتپاچه شـد،   کـ  یاندازد. انسان وقت ینها را عقب مآ -نند یکدستپاچه م

توانست انجـام بدهـد،   یم ینیه در فرصت معکهم  يارکهمان  یگاه یحتّ
ه کـ نیبـر ا  افتـد. عـالوه   یر هم میتأخ یعنیتواند انجام بدهد؛ یآن را هم نم

د کیـ رد. مـن تأ یـ گیعه انجـام م یار هم غلط و همراه با ضـا کاوقات  یلیخ
ز یـ شـود، چ یه در رفتـار دولـت مشـاهده م   کـ  یعملـ ن سـرعت  ینم، ایکم

بـه   یل شـتابزدگ کن سرعت عمل، شـ ید ایمراقب باشاما  است؛ یممدوح
  1 ت همراه باشد.شه با دقّیهم یعنیرد؛ یخودش نگ

 ریزي بلندمدت و عدم شتابزدگی برنامهلزوم 
گـر هـم   یه اگر دهها سال دکنشود، نه تنها ده سال، بل يزیر اگر برنامه

دعـوت   یس را بـه شـتابزدگ  کـ  چید. من هینخواهد بخش يا دهیفا بگذرد،
ه چه شـد،  کد یوبکن بینم؛ نه شما را، نه مسئوالن را. نه شما پا به زمیکنم

ن هم در یند اینند و بگوکدرست  يزینه مسئوالن شتابزده و بلغورشده چ
 ي ن هم برنامـه ید اییگفته؛ بفرما ین مطلبیجا چن ه در فالنک یجواب فالن

  2 ندارد. يا دهیدام فاکچی! هما

 حیرد صحکمانع عمل ؛یشتابزدگ
و عجلـه و   يبنـد  ساله را بـا سـرهم   ا چهاریساله  ار پنجکم یاگر بخواه

ـ م، نـه؛ ا یانجـام دهـ   یوتاهکدر مدت  یشتابزدگ را مـردم   يارکـ طـور   نی

                                                           
 6/6/1385 ،در دیدار با رییس جمهور و اعضاي هیئت دولت. 1
 12/2/1380 ،اي رشتدر دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلّ. 2



 جهاد اقتصادي   76
 
مسـئوالن محترممـان    البتّهستم. ین يزین چیپسندند؛ بنده هم دنبال چن ینم

  1 نند.کنطور عمل یخواهند اینم هم قطعاً

 شرفت یع در پیتسر يحلها و راه تاریخی یماندگ عقب به توجه )8
 تاریخی یماندگ عقب به توجه )1.8

ـ املّـت   ام، امروز بهیم. من در پیدار يادیز يما کمبودها ران عـرض  ی
دوران  ي سـاله  صـد  يها یماندگ ما وارث عقب يادیز يها نهیکردم؛ در زم

م یم برویخواهیم میا م. ما گفتهیا عقب مانده يادیز ي                                در بخشهام و یطاغوت
م مـا کـه بـه سـمت جلـو      ید بـدان یم؛ بایبرس بشریت يو به صفوف جلو

کننـد.  یاند. آنها هم دارند حرکت م ستادهیملّتها که نا ي بقیهم؛ یکنیحرکت م
م به صفوف یم که بتوانیم بکنینظت يد شتابمان و نوع حرکتمان را جوریبا

طور  که به یم با همان سرعت و با همان شتابیاگر بخواه ام؛ والّیبرس مقدم
  2م.یمانین مراحل عقب میم، باز در ایش برویروند، پیش میمتعارف ملّتها پ

 شیخو یطاغوت ي جبران گذشته
 ومت طاغوتها ـ از دست کان حره در گذشته ـ در دو کد آنچه را یما با

ه کـ نـد  یکجاب مین ایم؛ اینکم، جبران یا شده یماندگ م و دچار عقبیا داده
 ي م. در عرصـه ینکتر  يشتر و جدیشتر و بیم بیتوانیما تالشمان را هرچه م

ر و یانبر همـراه بـا تـدب   یـ م يردن راههاکدایاز است، پیآنچه مورد ن یداخل
د بـا  ی؛ بامینکت کحر یم آرام و معمولیتوانیمت است؛ ما نمکت و حیدرا
  3 م.یش برویم و منضبط پشده و منظّ حساب یشتاب

                                                           
 28/5/1384 ،ي تهران هاي نماز جمعه در خطبه. 1
 1/1/1387،ر رضويم مطهدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حر. 2
 1/1/1387 به مناسبت فرا رسیدن سال نو، پیام نوروزي. 3
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 یل عقب ماندگیو دل أمنش )2.8
 يخبر یو ب یناآگاه

اروان علـم و  کـ دو قـرن از   یکیران در طول یاملّت  دینیب یاگر شما م
نشـاندگان   ا دستیگانگان و دشمنان یشور به دست بکن عقب افتاد و تمد

 يو جوانـان و قشـرها  ملّـت   بـود.  ین همه، ناآگاهیآنها اداره شد، منشأ ا
شـور  کداشتند تا نفهمند بر سـر  ینگه م یو ناآگاه يخبر یمختلف را در ب

   1 د.یآ یه دارد مچ

 عدم عمل به دستورات اسالم 
ار عقب ماندنـد،  کو ابت یاروان علم و سازندگکاگر جوامع مسلمان از 

مـا   ي هیـ ردند. امـروز داع کعمل ن یه به دستور اسالمکن است یخاطر ا به
  2 م.ینکامل عمل کطور  ن دستور اسالم هم بهیم به ایخواهیه مکن است یا

 یحرفـ  یجهـان  يقـدرتها  ییلمان در مقابل زورگـو مس يامروز ملّتها
 يهـا  نهی، نه در زميا شرفتهیپ فناوري، نه یگفتن ندارند؛ نه علم الزم يبرا

م؟ چـون تقـوا را از   ی؛ چرا؟ چرا مـا عقـب مانـد   یمهارت یاسیگوناگون س
 3 ه با تقوا برطرف میشود.کاست  ییتهان همان شدیم. ایدست داد

 ه علمز دشمن بیما و تجه یعلم یب
مـا ضـربه را از    یعنیم؛ ینکد جبران یرا با یخیتار یافتادگ ن عقبیما ا

عقب است،  ياسالم از لحاظ اقتصاد يایم. اگر امروز دنیا خورده یعلم یب
ه کـ خـاطر آن اسـت    ن بـه یمانده است، ا عقب یاسیا سی یاز لحاظ فرهنگ

                                                           
 17/2/1384 ،در اجتماع بزرگ مردم جیرفت. 1
 18/2/1384 ،ر دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمهد. 2
 28/5/1384 ،ي تهران هاي نماز جمعه در خطبه. 3
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 يز به سالح علم است. از سالح علـم بـرا  غرب، مجه يایدن یعنیب، یرق

  1 ند.یکاست، اقتصاد و فرهنگ استفاده میس يدانهایدر م ي غلبه

 یجبران عقب ماندگ يراه حلها )3.8
 خدا يل و کار برا، توکّتوجه

ـ ی، مقصـرّ یمانـدگ  ن عقبیم و در ایما عقب ماند ن امـروز ورق  یکم. ل
ـ اسالم به هویت خود واقف شـده اسـت. ا   يایبرگشته است. امروز دن  نی

م یرکف اسالم و قرآن ین شریه در متن دک -عناصر عزّت  ي از همهامت 
 یبه قانون اله کبه خدا و تمس توجهند. اول کد استفاده یبا -وجود دارد 
را  یسـان کست. خداوند متعال آن ل به خداست؛ اعتماد به خداکّاست؛ تو

د: یفرمایند؛ میک؛ سوء ظن به خدا دارند، مالمت م2 ه ک
را در  یه نصـرت الهـ  کـ  یسـان ک؛ آن 3

ـ ننـد، خودشـان را با  یکار مکـ دان عمل انیصورت حضور در م د مالمـت  ی
خواهـد   کمکمتعال به ما  يم، خدایدان عمل وارد شوینند. اگر ما در مک
اسـت، هـم مشـاهدات     یالهـ  یحتم ي قرآن و وعده یرد؛ هم قول قطعک

ن سرشـار از  یمسـلم  يخ اسـالم هـم بـرا   یخود ماست. تار یدوران زندگ
بـه قـدرت    کگماشتند، وارد شدند و متمسهمت  ه هر جاکتجربه است، 

 یحتمـ  یو نصرت الهـ  کمکرد. ک کمکمتعال آنها را  يشدند، خدا یاله
  دان عمل اسـت:  ین نصرت، حضور در میاست؛ منتها شرط ا

نـد، خـدا او را نصـرت خواهـد     که خدا را نصرت ک یسک؛ آن 4
                                                           

 25/6/1385 ،در دیدار نخبگان جوان. 1
 ؛ کسانی که به خدا ظن و گمان بد دارند. 6 ي یهآ ،فتح ي سوره .2
 ؛ آنها سرانجام بدي خواهند داشت.  6 ي آیه ،فتح ي سوره .3
 ؛ قطعاً خداوند کسانی را که او را یاري کنند را یاري خواهد کرد.40 ي آیه ،حج ي سوره .4
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امت  ردن، با مصالحکخوش  مات دلردن، با توهک یرد. با نشستن، با تنبلک
دادن،  حیتـرج  یاسالمامت  نفس را بر مصالح يدن و هوارک يباز یاسالم

  1 خود را نشان نخواهد داد. ینصرت اله
 

 و عمل به اسالم توجه
مـن و شـما    یعنـ یت اجرا شود؛ کن مملیام اسالم در اکاگر امروز اح

ـ ا ي م، همهینکرا اجرا  یام اسالمکه احکم یابیق را بین توفیا هـا و   ن گـره ی
ـ ا اهد شد. ما هرچه عقب ماندهالت باز و حل خوکمش ـ خـاطر ا  م، بـه ی ن ی

   2 ا نشده است.یم یا ردهک یوتاهکا یها  نهین زمیه در اکاست 
 

ام اسـالم عمـل   کـ ه و به احکیمان خود تیما از اول انقالب هرجا به ا
است، چه در یس ي علم، چه در جبهه ي م؛ چه در جبههیروز شدیم، پیردک
م و یست خوردکه شک یی. آنجاینظام ياارهکو چه در  ياقتصاد يارهاک

ه از اسـالم فاصـله   کـ بوده اسـت   یم، وقتیف شدیم و ضعیپا در گل ماند
  3 ده است.ین را دشمن خوب فهمیم. ایا گرفته

 مضاعف و کار مضاعف  همت  لزوم )9
ـ ننـد. ا کرا هوشمندانه و هدفدار مضـاعف   فعالیتشاءاهللا  ان ن شـعار  ی

م، امسـال  یردکـ عـرض   4ه سال گذشتهک »ار مضاعفکهمت مضاعف و «
ه مـورد  » يجهـاد اقتصـاد  « ي مسـئله نار کد در یهم با رد. یـ قـرار بگ  توجـ

                                                           
 2/8/1385 ،در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید فطر. 1
 7/3/1382 ،نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در دیدار. 2
 1/3/1381 ،مشهردر دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادي خرّ. 3
  1389. سال 4
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 یخـوب  ي نـده یشـور، آ ک ي ندهینند. آکار کنند، همه کشاءاهللا همه تالش  ان

اسـت. الحمـدهللا    يرینظ یالعاده و ب فوق يشور، ظرفیتهاک ياست. ظرفیتها
خـوب،   يتوانـا  يخوب، دسـتها  يتهاخوب، هم يمانهایخوب، ا يدلها

 یلـ یشـور شـأنش خ  کن یشور فراوان است. اکخوب در  ينایب يچشمها
ا محسـوب  یـ م در دندو ي شور درجهک یک عنوان بهه کن است یباالتر از ا
شورها و ملّتهـا قـرار داشـته باشـد.     ک يد در سطح باالیشور باکن یشود. ا
 يمـا، ظرفیتهـا   یمردم يها ییما، توانا یراث فرهنگیما، م یخیتار ي سابقه
 ينجـور یا یسـت یننـد. مـا با  یکته میکن را امالء و دیما، همه به ما ا یعیطب
م ید خـدا خـواه  یـ م و بـه ام ینجاها برسیبه ا - شاءاهللا ان  - م وینکت کحر
   1 د.یرس

 تیعنی کار باکیفی ؛کار مضاعف
ار کت یفکیمعناى  ه بهکست؛ بلیار نکمعناى حجم  ار مضاعف فقط بهک

ق، یـ ار دقکـ عنى یت و حجم باشد؛ یمکه مربوط به کشتر از آنچه یاست، ب
ار کـ ر، یـ گیار مسـتمر و پ کـ ار همراه بـا مشـورت،   کارشناسى شده، کار ک

ار کـ جا هم شـدند،  ن جابهیه اگر مسئولکزى شده؛ یرن شده و برنامهیتدو
  2 .ف نشودمتوقّ

 نیبجوان و استفاده از مجرّ يرویبه ن توجهلزوم  )10
ـ  کن حریه دارند اکجوانها هستند  ـ برنـد. موتـور ا  یش میت را بـه پ ن ی

ـ  نیه دارد همـ کـ  یمــین قطـار عظ یــم، ایت عظـ کـ حر رود، یــش میطــور پ
 ي هکیـ ب الزمنـد. ت ارآزموده و مجـرّ کـ ارآمـد و  کران یمد البتّه. ندیجوانها

                                                           
1 .26/05/1390 ،هاي اقتصادي االن و برگزیدگان بخشدر دیدار فع 
 12/8/1389 ،آبان 13 ي دیدار دانش آموزان در آستانه . در2
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رده و عمـر  کـ تجربـه   يه ما بـه آدمهـا  کست ین نیش ایجوانها معنا يرو

م؛ نـه، آنهـا هـم    ینـ ک یاحترامـ  یرده بکد یده و مو سفید احلگذرانده و مر
ـ تا جوانها نباشند، ااما  وجودشان واجب و الزم است؛ ت انجـام  کـ ن حری

 1 رد.یگینم

 یاصل يازهایر نیمس درحرکت  )11
در  یسـان کد یـ ید دانست. فرض بفرمایاز را باید شناخت، نیلحظه را با

ـ یـ ب بـود، بـه اهـل    نیمان به امام حسیوفه دلهاشان پر از اک ت هـم  ت محب
شـان هـم بـه شـهادت      دان شدند؛ همـه یرتر وارد میچند ماه داما  داشتند،

نبـود   يارکـ نند، آن کد بیه باک يارکاما  ش خدا هم مأجورند؛یدند، پیرس
ار کـ ردند؛ لحظه را نشناختند؛ عاشورا را نشناختند؛ در زمـان، آن  که آنها ک

ن در مدتی بعد از عاشورا انجام دادنـد،  یابه توکاري کاگر . را انجام ندادند
شـد؛  یدادند، اوضاع عوض میوفه انجام مکدر هنگام ورود جناب مسلم به 

ها و انجـام   لحظه ییشناسا ند.کت بکگري حرین بود حوادث، جور دکمم
  2 است. یز مهمیچ یلیاز، خین ي ار در لحظهک

 ها ر عرصهیردن از ساکن غفلت )12
 يهـا  غفلـت از عرصـه   يمعنا ردم، بهکه من عرض کت اقتصاد یمحور

علـم   ي گر، مخصوصاً در همان عرصهید يها نشود. در عرصه یگر تلقّید
شود، به آنها اعتماد شود تا  کمکن دانشمندان جوان ید به ای، بافناوريو 

  3 بزرگ را انجام دهند. يارهاکبتوانند 

                                                           
 12/8/1389آبان،  13ي  وزان در آستانهآم در دیدار دانش. 1
 29/10/1388 ،در دیدار با اعضاي شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی. 2
3 .1/1/1390، ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
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مفصل دو 
 الزامات راهبردي جهاد اقتصادي

 90شـور در سـال   کت عظـیم اقتصـادي در   کـ واهیم این حراگر ما بخ
وار  الزاماتی هم دارد. این الزامـات را هـم مـن فهرسـت     کانجام بگیرد، ی

  .نمکعرض ب
 ي جهادي روحیه )1

ما از اول انقالب تـا امـروز در   ملّت  الزم است. ي جهادي اوالً روحیه
ادي وارد میدان شده، پیش رفته؛ این را ما در ي جه ه با روحیهکهر جایی 

ت علمـی داریـم   کـ دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حر مقدسدفاع 
ه   ي جهـادي داشـته    مشاهده میکنیم. اگر ما در بخشهاي گونـاگون، روحیـ

ناپذیر انجام  خستگی صورت بهت و یار را براي خدا، با جدکباشیم؛ یعنی 
ت پـیش  کـ ایـن حر  کبالشـ  -لیـف  کاسـقاط ت  عنـوان  بهنه فقط  -دهیم 

  .خواهد رفت
 ام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعهکاستح )2

ن در جامعه است. عزیزان کم، استحدوت و روح ایمان و تدیام معنوی
من! این را همه بدانند؛ تدین جامعه، تدین جوانان ما، در امور دنیایی هـم  

ه متـدین شـدن جوانـان،    کـ نند ک. خیال نندکمی کمکو به جامعه ملّت  به
اف در مساجد یا در شبهاي جمعه در دعـاي  کاثرش فقط در روزهاي اعت

جوانانش متدین باشند، از هرزگی دور خواهند ملّت  کمیل است. اگر یک
نـد،  که جوان را زمینگیـر می کشد؛ از اعتیاد دور خواهند شد؛ از چیزهایی 
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ننـد؛  کنند، تالش میکار میکفتد، ا ار میکدور خواهند شد؛ استعداد آنها به 
هـاي  فعالیتي  هـاي اجتمـاعی، در زمینـه   فعالیتي  ي علم، در زمینه در زمینه
ه  ند. در اقتصاد هم همینکمی شور پیشرفتکسیاسی،  ي  جور است. روحیـ

ن، نقش بسیار مهمت و تدیی داردمعنوی.  
 اي در کشور پرهیز از بروز مشکالت حاشیه )3

اي مبـتال نشـود.    شور به مسائل حاشیهکه کشرط دیگر این است  کی
ه کـ شور وجود دارد کي اصلی در  مسئله کببینید، در بسیاري از اوقات ی

ي  ي اصلی بروند؛ بایـد مسـئله   نند و به سراغ این مسئلهکهمت  همه باید
ـ  اي گوشه کبینیم از ی ناگهان میاما  شور این باشد؛کانونی ک ی یصـدا  کی

ه ننـد، ذهنهـا م  کاي درسـت می  ي حاشـیه  مسـئله  کبلند میشود، ی آن  توجـ
اروانی، قطـاري  کـ ی، مسافرت مهم که در یکمیشود. این مثل این میماند 

ي خـاص اسـت؛ ناگهـان     نقطه کند، هدفش رسیدن به یکت میکدارد حر
ننـد،  اي در بیابـان، از راه بـاز بما   چیز حاشیه کنند به یکذهنها را مشغول 

اي نبایـد   ت هم از آنها گرفته شود. مسائل حاشیهکي حر ان ادامهکاحیاناً ام
به میان بیاید. مـردم مـا خوشـبختانه قـدرت تحلیـل دارنـد، هوشـمندند،        

 اًجـد اي را از مسـائل اصـلی    هوشیارند؛ میتوانند مسائل فرعـی و حاشـیه  
  .رار نگیردار عمومی قکاف توجهانون کاي  شود مسائل حاشیه توجهنند. ک
 حفظ اتّحاد و انسجام ملّی )4

ه کـ اسـت. ایـن اتّحـادي    ملّی  شرط دیگر، حفظ اتّحاد و انسجام کی
امروز در میان مردم و در بـین مـردم و مسـئولین وجـود دارد، مـردم بـه       

ننـد،  کمی کمکمندند، به آنها اعتماد دارند، به آنها  مسئولینِ خودشان عالقه
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ـ کبا آنها همراهی می ین خـود مـردم اتّحـاد و وحـدت وجـود دارد،      نند، ب
هـاي بـزرگ    ی از نقشـه کـ روز تقویت شود. ی بایستی باقی بماند و روزبه

ي  اف در داخل بوده است؛ به بهانهکایران، ایجاد تفرقه و شملّت  دشمنان
ي  ي گرایشـهاي سیاسـی، بـه بهانـه     ي مـذهب، بـه بهانـه    ت، به بهانهقومی
 رد. خوشـبختانه کگوناگون. اتّحاد را باید حفظ هاي  ها، به بهانه بندي جناح
مندنـد، بـه نظـام     شورشـان عالقـه  که بـه  کسانی کي  ما آگاهند. همهملّت 
 -ایــران اســت ملّــت  ي افتخــار امــروز ه مایــهکــ -ســاالري دینــی  مــردم
شور هم همـین  کمندند، باید با هم هماهنگی داشته باشند. مسئولین  عالقه

ن کـ ه گـاهی مم ک -اي از هم دارند  د اگر گلهننکجور؛ آنها هم باید سعی 
ار عمـومی  کـ این گلـه را در معـرض اف   -ها بحق هم باشد  است این گله

ه است؛ ایـن را همـه   ملّی  ي به اتّحاد نند؛ این ضربهکمطرح ن داشـته   توجـ
ر و هشـدار میـدهم.   کّد ایـن را تـذ  ج  روطشور بکباشند. من به مسئولین 

ه همیشـه بـوده؛ از اول   کـ  -داشته باشند ن است مسئولین از هم گله کمم
ـ  ار مسائل بودیم، دیدیم؛ گاهی قـوه کاندر ه ما دستکانقالب  ه از ي مجری

از  قضـائیه ي  ، گـاهی قـوه  قضائیهي  ي مقنّنه از قوه ي مقنّنه، گاهی قوه قوه
ار هم همین است، گله به وجـود  کبیعت ی داشتند؛ طیها ه گلهي مجری قوه
ي  این را نبایـد در عرصـه  اما  ها بحق هم باشد؛ ن است گلهکمم -آید  می
ننـد، مـردم را   کار عمومی بیاورند، ذهن مردم و دل مـردم را ناراحـت   کاف

 ي رهکترین مسائل دنیـا بـا مـذا    نند. مهمکنند؛ بین خودشان حل کمأیوس 
ی نـدارد. پـس انسـجام قـوا بـا      اهمیتـ قابل حل است؛ این مسائل جزئـی  

   1 .دیگر هم مهم استکدیگر، هماهنگی قوا با یکی
                                                           

 1/1/1390. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي، 1
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  يداریپا و مداومت )5
 جهان در رانیاملّت  پایداري و غربت

 ارکـ  و شـد  دانیـ م وارد قـدرت  ي همـه  باملّت  یک هک است درست
ـ ا .بـود  هـم  بیغراما  داد لکیتش نظام و شد روزیپ و داد انجام یبزرگ  نی

ـ ا غربـت  بـا ملّت  نیا .است بیغر هم هنوزلّت م  داد، انجـام  را ارکـ  نی
 نشـد،  افسـرده  نشـد،  دلـزده  نشد، خسته مود؛یپ را دشوار راه نیا بانهیغر
 1 .رفت شیپ نشد؛ دهیترس نشد، دیناام

 التکمش عالج راه ؛يداریپا
  2 فرمود: غمبرشیپ به متعال يخدا
 و ردنکـ  يپافشـار  و ردنکـ  يداریپا میمستق خطّ نیهم در یعنی استقامت،

 و مـن  و اسـت  نیهمـ  رانیا شورک التکمش عالج ردن؛کن جادیا يا هیزاو
   3 .مینک توجه تهکن نیا به دیبا شما

 -ملّت  یک بزرگ يآرمانها به افتنی دست راه ،موفّقیت راه نجات، راه
 - اسـت  جانبـه  همـه  و یفرهنگـ  وملّی  فتخاراتا اوج و رفاه و عزّت هک

 راه نـد، کن واهمـه  خـود  دشمنان ازملّت  نیا هک است نیا به وابسته فقط
  4 .برود شیپ به تمام يداریپا و استقامت با را راه نیا و بشناسد را خود

                                                           
 14/2/1390 ،ر کشورمان سراسدیدار هزاران نفر از معلّ. در 1
اى ایستادگى کن، و هر که با تو  پس، همان گونه که دستور یافته ؛ 11 ي آیه هود، ي سوره .2

 ].توبه کرده [نیز چنین کند
 15/5/1382ایران  ،در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی. 3
 ،الم)الس بیطالب (علیها بن در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد مسعود علی. 4

6/5/1386  
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 مانیا لزوم ؛يداریپا

 .1إإ د:یفرمایم قرآن
 نیا .او مقابل در میتسل و خدا مقابل در تیعبود به اعتراف یعنی 

 يبـرا  ، مییگـو یم یوقتـ  .ستین یافکاما  است؛ یبزرگ یلیخ زیچ
 راموشف را  اگراما  است؛ خوب یلیخ م،ییگویم هک يا لحظه نیهم
 ؛داد نخواهـد  صـورت  يارک ما يفردا يبرا گرید ما امروز  م،یردک
ـ پا ؛ د:یفرمایم لذا ـ ا در و ننـد ک اسـتقامت  و يداری  یبـاق  راه نی

 لحظـه  یک با اوالّ ، میشود موجب هک است نیا .بمانند
 نـور  شـوند، ینم نـازل  انسـان  بـر  خـدا  فرشتگان بودن، خوب برهه یک و

 بـه  انسـان  و شـود ینم دراز انسـان  يسـو  بـه  یالهـ  کمک دست و تیهدا
ـ ا دیبا .رسدینم نیصالح عباد ي مرتبه ـ ا در و داد ادامـه  را نی  یبـاق  راه نی
 دائـم  طور به دیبا د،یآ وجود به استقامت نیا دیبخواه اگر . ماند؛

   2 .فتدین نییپا الزم سطح از معنویت يمبنا بارِ نیا هک دینک مراقبت

 ینیب واقع و ییآرمانگرا )6
ل قـانون  کشما، به ش مسئولیته در مورد ک - شورک مسائل به نگاه در

ـ  يو قانونگذار  و »ییآرمـانگرا « تیخصوصـ  دو یسـت یاب -نـد  یکم یتجلّ
 نییپا آرمانها از .باشد آرمانگرا نگاه ،نگاهتان .داشت نظر در را »ینیب واقع«
ت  به توجه با منتها باشد، یآرمان نگاه دیبا نگاه .دییاین وتاهک د،ییاین واقعیـ. 

ـ  خودمـان  يبـرا  هکـ  را یفیلکت منتها م؛ینیکم معین را یسقف ـ  دولـت  ای  ای
 باشـد،  موجـود  يهاواقعیت به توجه با یستیبا رد،ک میخواه معین نیمسئول

                                                           
سپس ایستادگى  ،»پروردگار ما خداست«قاً کسانى که گفتند: محقّ؛ 30 ي آیه لت،فص ي سوره. 1

 .کردند، بیمى بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد
) و روز السالم لیهدر دیدار گروه کثیري از پاسداران به مناسبت سالروز میالد امام حسین (ع. 2

 17/7/1381 ،ارپاسد



 87  بخش دوم: شرایط و الزمات راهبردي...
 
ـ گرا واقع .شود شتریب روز روزبه هاییتوانا نیا تا آرمان، آن طرف به منتها  یی
ـ ا كمال .ستین مطلوب است، ییآرمانگرا مقابل در هک ییمعنا به  اسـت  نی
ـ ا نـار ک در منتها م؛یبرس آرمانها آن به میخواهیم ما هک  الزم ینـ یب واقـع  ن،ی

  1 .است

 یتنبل پرهیز و کار ي روحیهاهتمام به  )7
  2ه هک - نیمسئول ي ههم مردم، آحاد ي همه شور،ک ي همه

 یتـوان  و یتنبل خودمان از دیبا .باشند داشته ارک نشاط و كتحرّ یستیبا -
 ارکـ  ،یعلمـ  ارکـ  هسـت؛  ازیـ ن ارکـ  بـه  امـروز  .مینک دور را يرینگیزم و

 جـا  هـر  در یسـ ک هـر  .یاجتمـاع  بـزرگ  يارهاک ،یاسیس ارک ،ياقتصاد
ـ ا نـد؛ ک فیتعر را يارک ي برنامه خودش يبرا تواندیم هست،  از یکـی  نی

  3 .بدهد قیتوف ما ي همه به متعال يخدا میدواریام هک ضرورتهاست،

 دشمن طتسلّ باعث ؛یتنبل
 تکـ حر سـت؛ ین زیجا گریدیک به ارک ردنک لمحو و ییآسا تن و یتنبل

 هـم  علم دانیم در ست،ین جنگ دانیم در فقط جهاد .ردک دیبا جهادگونه
ـ  تـالش  یعنی جهاد .است الزم جهاد ،یزندگ نیادیم ي بقیه مثل  وقفـه،  یب

  4.ندهیآ به دیام و شرفتیپ و - البتّه معقول حد در - يریخطرپذ با همراه

  ها هقلّ فتح شرط ؛نکردن یبلنت
 پنجـاه  شـما  هکـ  نمیکـ م عتوقّ شورک یعلم ي جامعه شما از را نیا من

                                                           
 18/3/1389 ،دیدار نمایندگان مجلس شوراي اسالمی. در 1
 119ص  ،االخبار هجامع .2
 9/6/1390 ،هاي نماز عید فطر خطبه. در 3
  3/7/1387 ،ها دیدار جمعی از برجستگان و نخبگان علمی و اساتید دانشگاه. در 4
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 قـرار  ایدن یعلم يباال ي رتبه در - است قرن مین ؛سال پنجاه - گرید سال
ا   اسـتعداد؟  بـا ملّـت   یـک  از است يادیز عتوقّ نیا د؛یباش داشته اگـر امـ 
 یتنبلـ  شـرطش  .مینـ ک ارکـ  سـخت  دیبا االن از فتد،یب اتّفاق نیا میبخواه

ـ دن اسـت؛ از ورود در ا ینورز تست؛ خاس ردنکن غفلت است؛ ردنکن ن ی
    1.است یلمدادن و پرورش نخبگان ع دانیردن است و مکن راه وحشت

  يپرور تن و یتنبل از اسالم يزاریب
 پشـت  فقـط  ار،کـ  .است زاریب یارگیکب و يپرور تن و یتنبل از اسالم

 .اسـت  ازیـ ن مورد شورک ینونک وضع در يارک نوع همه ست؛ین ینیزنشیم
 يارهـا ک اسـت،  ارکـ  هم یجسمان يارهاک است، ارک هم يرکف يارهاک

  2 .است ارک هم يادار
 
ـ دیم غمبـر یپ اگر هک است شده وارد تیروا در  و یجـوان  آدم یـک  دی
 فرمـود: یم دهـد، ینم انجـام  ارک و ندیکم یتنبل است، نشسته يارک بر قادر
  3 .افتاد چشمم از ؛ینیع من سقَطَ

 سعادت و عزّت کسب راه ؛تنبلی با مبارزه
 بتیمصـ  نیبزرگتـر  .رسـد ینم سعادت و ادتیس به یتنبل با یملّت چیه
 يهـدفها  ي همـه  مینتوانسـت  ما چون دیبگو هک است نیا ،لّتم یک يبرا

  4 .ردک دنبال را هدفها یستیبا ر؛ینخ ولش! پس م،ینک نیتأم را خود
 

                                                           
  29/3/1385 ،در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی. 1
2 .1/1/1380،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
 6/2/1385 ،در دیدار با کارگران. 3
 22/12/1379 ،ي پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جلسه. 4
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 اگـر  و نشسـت  یمـ  خانـه  در اگـر  رد،یکم یتنبل اگر شما از قبل نسل
 و یوابسـتگ  فسـاد  در غرق ماملّت  ساخت،یم خود ي شهیپ را يگر یالابال
 را انقـالب  سـتاد، یا نسـل  آن .ماندیم یباق ایکامر به نسبت یفرودست تذلّ
  1 .ردک روزیپ

 .برسـد  عـزّت  بـه  توانسـت  نخواهـد  ییآسـا  تـن  و یتنبل با یملّت چیه
 يبـرا  ،یانسان رامتک به دنیرس ،یملّ عزّت به دنیرس استقالل، به دنیرس
 رد؛ک تالش دیبا و شد لمتحم را نهیهز نیا دیبا هک دارد، نهیهزملّت  یک
 نگـاه  یـک  هکـ  رد،کـ  نگـاه  نانـه یب واقـع  و دوارانـه یام ار،کـ  عاقبت به دیبا
  2 .دیبخش خواهد انسان به دیام نانه،یب عواق

 یملّ نفس به اعتماد و دیام ،يباور خود )8
 در د،یاسـات  هـم  ،یمـدیریت  يهـا  دستگاه هم هک است نیا هیتوص یک
 و تیـ ترب حـت ت هکـ  یجـوان  .دینک جیترو را يخودباور ها دانشگاه داخل
 آن، باشـد  داشـته  اعتمـاد  خـود  بـه  دیبا شماست، میتعل و آموزش تحت
 بـه  یشخصـ  هکـ  سـت ین نیا بحث .میردک عرض هکملّی  نفس به اعتماد
 بـه  خودمـان، ملّـی   خصـال  به ما هک است نیا بحث دارد، اعتماد خودش

 نفـس  بـه  اعتمـاد  یک خودمان، یفرهنگ ریذخا به خودمان،ملّی  اناتکام
ـ  نفـس  بـه  اعتمـاد  میگفت آن به هک میباش داشته یعموم ـ ا ؛یملّ  حالـت  نی

 3 .ندک دایپ بروز ما يجوانها یکایک در ستیبا

                                                           
 8/5/1382 ،در دیدار جوانان اهواز. 1
 18/11/1384 ،در دیدار پرسنل نیروي هوایی. 2
 3/7/1387ر جمعی از برجستگان و نخبگان علمی و اساتید دانشگاه، . دیدا3
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 نخبگان نفس  هب اعتماد ثمرات

 نیتر مهم ند،ک بروز شورک یک نخبگان در دیبا هکملّی  نفس به اعتماد
 از را گـران ید از يریدسـتگ  و کمـ ک انتظـار  حالت هک است نیا رشیتأث
 يبـرا  است منتظر شهیهم ندارد، اعتماد خودش به هک یملّت .ردیگیم نانسا
 آماده يغذا تانیبرا دیبود منتظر یوقت .بدهند او به و نندک فراهم يزیچ او
 .دیشـو ینم بلـد  هـم  ردنک درست غذا د؛ینیکنم درست غذا گرید اورند،یب
 زیـ چ یعنـ ی اسـت؛  واضـح  هـم  یلـ یخ است، عمده خطرات از یکی نیا

ا   .ستین یلکمش ي دهیچیپ یفلسف ارکـ و سـاز  و واضـح  یءشـ  نیهمـ امـ 
 قـرار  غفلـت  مـورد  ماهـا  نظـر  از یگاه شور،ک یماندگ عقب يبرا واضح

  1 .ردیگیم

 خطرناك اي بیراهه ؛خودباختگی
ل مواجـه  یـ ن قبیاز ا يسال، بنده خودم با افراد ین سیارها در طول اب

ن معنـا را  ین حـال، همـ  ا با زبایح یمه صریا نیح یه چه با زبان صرکبودم 
ـ با البتّهآقا ما «ه کردند یکان میب ا   م،ینـ کشـرفت  ید پی ـ نهـا با یدنبـال ا امـ د ی

ه از کـ نیم، چـه برسـد بـه ا   ینها برسیم به گرد ایتوانیه نمکم! ما ینکت کحر
ـ ا .»د خودتـان را؟ یدهیخود زحمت میم؛ چرا بینها جلو بزنیا  یـک ن هـم  ی
 عنـوان  به ماملّت  حاال -ملّت  یکه کن است یش این معنایا .راهه استیب

 ومکمح جمله، از مسلمان يهاملّت و شرق گوناگون يهاملّت و - نمونه یک
 باشند آنها یدائم شاگرد و غرب تکحر روِ دنباله شهیهم هک هستند نیا به
 قـرار  سـطح  آن در بتواننـد  هک باشند نداشته دیام خودشان از وقت چیه و
ه  نیچنـ  هرگـز  فتند؛یب جلو آنها از هک برسد چه رند،یبگ نداشـته  يا روحیـ 

 يسو از متأسفانه امروز هک است كخطرنا اریبس ي راههیب یک ن،یا .باشند
                                                           

 13/10/1386 ،هاي استان یزد در دیدار دانشجویان دانشگاه. 1
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 نـدگان یگو از یبعضـ  يسـو  از ،یاسـ یس تفکّـر م يسـو  از دانشگاه، استاد
 يبشـر  مـدت  یطـوالن  ي تجربـه  ضـد  درسـت  نیا شود؛یم جیترو یمذهب
ـ آفر جور نیا را انسانها از دسته یک متعال يخدا مگر چرا؟ .است  هکـ  دهی
مگـر   دهد؟یم نشان را نیا یخیتار واقعیت دامک باشند؟ جلو دیبا شهیهم
ـ ا جلو هستند، در چند قرن قبل از ایه امروز در دنک یینهایهم  يهـا ملّتن، ی

 يمسائل گوناگون نبودند؟ دوران قرون وسطا ي همها در یدن ي افتاده عقب
 -ام  مـن بارهـا گفتـه    - یدوران قرون وسط !خ رفته؟یاد تاریاروپا مگر از 
 ياروپـا؛ نـه بـرا    ياست، دوران جهل و ظلمت است بـرا  ییکدوران تار

ـ ا يمسلمان، نه بـرا  يشورهاک ـ   .رانی ه آنهـا اسـمش را   کـ  یهمـان دوران
و ظلمـت و خـواب، همـان دوران در     يخبـر  یگذاشتند دوران جهل و ب

شرفت علم و فلسفه یپ، دوران عظمت و یاسالم يشورهاکشور ما و در ک
 کیخطرنـا  نگاه یلیخ نگاه، نیا .یاسیو اقتدار س یاسیشرفت سیاست و پ

 در هکـ  دیـ نیکم مشـاهده  شـما  امـروز  هکـ  هم ییها نهیزم نیهم در .است
  1 .دارد وجود شرفتیپ شورتانک در یعلم يها نهیزم

 جامعه در مانیا روح و معنویت امکاستح )9
 امور در ما، جوانان نیتد جامعه، نیتد د؛بدانن همه را نیا من! زانیعز

 شـدن  نیمتـد  هک نندکن الیخ .ندیکم کمک جامعه به وملّت  به هم ییایدن
 جمعـه  يشـبها  در ای مساجد در افکاعت يروزها در فقط اثرش جوانان،

 یهرزگـ  از باشـند،  نیمتـد  جوانانشملّت  یک اگر .است لیمک يدعا در
 را جـوان  هکـ  ییزهـا یچ از شـد؛  اهنـد خو دور ادیاعت از شد؛ خواهند دور
 ننـد، یکم ارک افتد، یم ارک به آنها استعداد شد؛ خواهند دور ند،یکم رینگیزم

 ي نهیزم در ،یاجتماع ي                هافعالیت ي نهیزم در علم، ي نهیزم در نند؛یکم تالش
                                                           

 7/7/1387 ، دیدار جمعی از نخبگان علمی و دانشجویان دانشگاه. در 1
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 .اسـت  جور نیهم هم اقتصاد در .ندیکم شرفتیپ شورک ،یاسیس ي                هافعالیت
  1 .دارد یمهم اریبس نقش ن،یتد و معنویت ي روحیه

  اسالمتمامیت ارزشهاي  به توجه
 هـم  یارزشـ  نیمهمتر .ردک يپاسدار رد،ک ینگاهبان یستیبا را ارزشها

 نیهم هم آخر تا و دارد وجود هم امروز و داشت وجود ماملّت  يبرا هک
 در يآزاد اسـت،  اسـالم  در تقاللاسـ  .اسالم از است عبارت بود، خواهد
 اسـت،  اسالم درملّی  وحدت است، اسالم در يماد شرفتیپ است، اسالم

 و منـدمج  اسـالم  در نهـا یا ي همـه  اسـت؛  اسـالم  در استعدادها ییوفاکش
 هکیـ ت »یاسـالم  يجمهـور « ي لمـه ک يرو امـام  هکنیا تعلّ .است مندرج

ـ ا خاطر به ،يجمهور بر دکیتأ .است نیهم ردند،ک  ي تـه کن هکـ  اسـت  نی
ـ با اسالم اگر .است مردم به اکاتّ ،مهم  نـد، ک دایـ پ تیـ مکحا جامعـه  در دی
 2 .ستین ریپذ انکام یعموم مانیا بدون

 و تحقّق ارزشهاي اسالمی مانیا به توجه
 و جامعـه  در را اسـالم  تحقّـق  هرچـه  م،ینک تیتقو را مانمانیا هرچه
 خواهـد  شتریب عزّت نیا ،مینک شتریب خودمان نیب در را یاسالم يارزشها
 اصـالح  يمعنـو  و يمـاد  یزنـدگ  و شـد  خواهد شتریب شرفتیپ نیا شد،

  3 .شد خواهد

 در جهاد اخالص لزوم
ار، منتهـا  یکـ ن پین مبـارزه، همـ  یهمـ  یعنیالزم است؛  يجهاد اقتصاد

                                                           
1 .1/1/1390، ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
 19/11/1389 ،ی ارتشایدهان و خلبانان نیروي هودیدار فرمان . در2
 27/11/1389 ،دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی. در 3
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وجود، بـا قصـد خـالص، بـا فهـم و       ي توان، با همه ي جهادگونه، با همه
    1 .مینیکار مکم چه یه دارکنیرت ایبص

 بـا  اگـر  دارد، عظمت قدرنیا هک ینظام دانیم و جنگ دانیم در جهاد
 ارزش مکـ  زیـ چ یک به باشد، خدا با ارتباط بدون و نباشد ییخدا اهداف

  2 شود!یم لیتبد ارزش، ضد هم یگاه و ارزش یب ای

  يروزیپ يبرا مستحکم اعتقادات وجود لزوم
 انکـ ام از و پـول  از اقتدار آن هک است ياقتدار یک به  وابسته يروزیپ
بـه  مـان یا شـهادت،  بـه  اعتقـاد  از شود؛ینم حاصل یاتم سالح از و يماد 
 نـد، یکم معاملـه  خـدا  بـا  دارد ند،یکم ثاریا یوقت انسان هکنیا به باور ثار،یا

 اسـت  یدرسـت  حساب هک - مینک محاسبه اگر حساب نیا با .میشود یناش
  3 .است تر باعظمت است، تر يقو گرید يهاملّت ي همه از رانیاملّت  -

 ملّی   و يفرد يخودسازاهتمام به 
 يها پاره مثل م؛یباش دیدالح رِبزُّالک دیبا ما .میبساز را خودمان یستیبا
ـ ز را رتمانیبصـ  م؛ینک تیتقو را مانمانیا .فوالد  را مـان  یآگـاه  م؛ینـ ک ادی

 يخـدا  هکـ  را ییتعدادهااس م؛یببر شیپ روز روزبه را دانشمان م؛ینک شتریب
 بـه  هکـ  یوحـدت  و حاداتّ دست م؛ینک وفاکش داده، قرار ما درون در متعال
 4 .است الزم نهایا م؛یبفشر م،یدار نگه مکمح م،یداد هم

                                                           
 7/2/1390 ،در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور. 1
 6/6/1385 ،در دیدار با رییس جمهور و اعضاي هیئت دولت. 2
 28/7/1389 ،دیدار خانواده شهدا و جانبازان قم. در 3
 14/2/1390 ،مان سراسر کشوردیدار هزاران نفر از معلّ. در 4
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   یمعمو سعادت راه ؛یجمع يتقوا

جمـع بـه    .ه جمعها مراقب خودشان باشـند کن است یا یجمع يتقوا
ـ  .ث جمـع، مراقـب خودشـان باشـند    یح  بـه  نسـبت  جمعهـا  یاقبتـ مر یب

ـ  در هکـ  هم ییآدمها یحتّ هک میشود موجب خودشان، ي مجموعه  آن نیب
 ییجا به و بغلتند جمعها آن یعموم تکحر با دارند، يفرد يتقوا جمعها
   1 .خواهندینم هک بروند

  اقتصاد به يرمادیغ نگاه
 يمـاد  نگـاه  خـاطر  به آمده، شیپ ایدن در هک یالتکمش نیا از ياریبس

ـ ا ي همـه  .اسـت  ثـروت  ي مسئله و پول ي مسئله و اقتصاد ي مسئله به  نی
 ي مسـئله  و فـراوان  التکمشـ  و غرب يانحرافها از دوستان هک ییزهایچ

 بـه  و پـول  به هک است نیا خاطر به ردند،ک رکذ نهایا و استعمار و استثمار
ـ ا تـوان یم .داشته وجود انهیگرا هماد نگاه ثروت  .ردکـ  حیتصـح  را نگـاه  نی

 در ثـروت  دیـ تول .است قائل اعتبار است، قائل اهمیت ثروت يبرا سالما
ـ ا يمعنو و یاله نگاه .يمعنو و یاله نگاه با منتها است؛ مطلوب اسالم  نی
ـ نبا اسـراف  يبـرا  سلطه، جادیا يبرا فساد، يبرا ثروت نیا از هک است  دی

ـ  و بـرد  بهـره  جامعـه  سود يبرا یستیبا ثروت نیا از رد؛ک استفاده ي هبقی 
  2 .دارد وجود هک یفراوان مسائل

 کمبودها و مهایتحر با مبارزه )10
 میتحر از واهمه عدم

 و ياقتصـاد  میتحـر  از ياقتصـاد  ي عرصـه  در کشـور  که میکن يکار

                                                           
 8/3/1390 ،دیدار نمایندگان مجلس شوراي اسالمی. در 1
 10/9/1389 ،هاي راهبردي در نخستین نشست اندیشه. 2
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 هـم  دسـت  بـه  دست ماملّت  .باشد نداشته یباک چیه ،ياقتصاد ي محاصره
 از را مـا  ب،انقـال  .بدهنـد  نجات ياقتصاد یوابستگ از را کشور و بدهند
ـ ز يکارها هم ياقتصاد استقالل راه در .داد نجات یاسیس یوابستگ  يادی
 تـا  طلبـد یم را مختلف يقشرها از رانیاملّت  ي همههمت اما  است؛ شده
ـ تهد گرید که بکند يکار ياقتصاد لحاظ از بتواند کشور  و میتحـر  بـه  دی

  1 .استت ملّ ي همه به خطاب نیا .نکند دایپ معنا ياقتصاد ي محاصره

 میتحر در دشمن يدواریام عامل ؛اسراف
 سـاعت،  بـه  دم و دائـم  ،یخارج ي                دولتها ،یخارج يفضولها از یبعض

 میتحـر  م،ینـ یکم میتحر هک نندیکم دیتهد را ماملّت  هک است سال نیچند
 هک است نیا خاطر به – اند ردهک میتحر هم بارها - مینیکم میتحر م،ینیکم

 اهـل  يآدمهـا  اگـر  مـا  .ماسـت  یمنف تیخصوص نیهم به دشانیما چشم
 مسـرف  آدم يبرا میتحر است نکمم م،یباش خرج در يولنگار و اسراف

 دارد، را خـودش  ارک حساب نه، هک یملّتاما  بشود؛ تمام سخت ولنگار و
 دارد، را خــود مصـلحت  حسـاب  دارد، را خـود  خـرج  و دخـل  حسـاب 

ـ  نیچن یک بر .نندک میتحر خب، .ندیکنم اسراف ند،یکنم يرو ادهیز  یملّت
 2 .شودینم وارد يضرر میتحر از

 کشور یعلم شرفتیپ كمحرّ ؛میتحر
 بـا  ار،کـ ابت بـا  قـدرت،  با است توانسته یاسالم يجمهور هک یاناتکام

 را چشـمها  اورد،یب وجود به یدرون جوشش با و خود خلّاقیت از استفاده
 يشـرفتها یپ و فنـاوري  و یعلمـ  نگوناگو يها نهیزم در .است ردهک رهیخ

                                                           
 15/2/1387 ،در دیدار هزاران نفر از مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی. 1
 21/7/1386 ،رهاي نماز عید فط خطبه. در 2
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ـ ا اش نمونـه  یـک  هکـ  است، روشن و دارد خود يجا هک هم گوناگون  نی
 دوران در و میتحـر  دوران در همـه  نهـا یا .اسـت  يا هسته يانرژ ي مسئله
 هکـ بل رد،کـ ن ياثـر  فقط نه مهایتحر یعنی ؛آمد رانیاملّت  دست به فشار،
 وادار تکـ حر بـه  و تواداشـ  رکـ ف به را یدرون يروهاین رد؛ک سکع اثر
  1 .ردک

 شـرفت یپ و علم از يا نقطه نیا به امروز ما ردند،یکنم میتحر را ما اگر
 خـود  بـه  هکـ  ردهکـ  وادار را مـا  شهیهم میتحر .میدیرسینم م،یا دهیرس هک
ـ ا قصدشـان  آنها یول .میبجوش خود درون از م،ینک رکف خود به م،ییایب  نی

  2 .ندنک یدشمن خواستندیم آنها نبود، خدمت

 ملّیهمت  ي برانگیزاننده عامل ؛میتحر 
 بـه  میتحـر  حال در ما م؛یا دهیرس يا هسته يانرژ به میتحر حال در ما

ـ ا بـه  میتحـر  حـال  در ما م؛یا دهیرس یعلم يشرفتهایپ  يهـا  یسـازندگ  نی
 ما نفع به است نکمم یحتّ یطیشرا در میتحر .میا دهیرس شورک در عیوس
  3 .ندک شتریب فعالیت و تالش يبرا را ماهمت  هک جهت نیا از شود؛ تمام

 سازي در برابر آن فرصت اهتمام به و میتحر
 میتحـر  هکـ  ننـد کیم دیتهد .مینک وفاکش را خودمان اقتصاد میتوانیم ما

 اند؟ ردهکن میتحر حاال تا مگر .بزند يا ضربه ما به تواندینم میتحر .مینکیم
ـ ا دهیسر يا هسته يانرژ به میتحر حال در ما  بـه  میتحـر  حـال  در مـا  م؛ی
 عیوسـ  يهایسازندگ نیا به میتحر حال در ما م؛یا دهیرس یعلم يشرفتهایپ

                                                           
  23/6/1386 ،ي تهران هاي نماز جمعه در خطبه. 1
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 تمـام  ما نفع به است نکمم یحتّ یطیشرا در میتحر .میا دهیرس شورک در

   1 .ندک شتریب فعالیت و تالش يبرا را ماهمت  هک جهت نیا از شود؛
 تمام ما سود به میتحر نیا البتّه هک ردندک میتحر را ما شورک سال یس
 میتحـر  را مـا  اگـر  !مینـ ک رکّتشـ  بخش نیا از ها ییایکمرا از دیبا ما .شد
ـ ا دهیرسـ  هکـ  شـرفت یپ و علـم  از يا نقطـه  نیا به امروز ما ردند،یکنم  م،ی
 رکف خود به م،ییایب خود به هک ردهک وادار را ما شهیهم میتحر .میدیرسینم
 آنهـا  نبـود،  خـدمت  نیا قصدشان آنها یول .میبجوش خود درون از م،ینک
 2 .نندک یدشمن خواستندیم

  رتیبصتعمیق  لزوم )11
 سیاسی جریانات و نخبگان بصیرت

 انـات یجر و جامعـه  نخبگـان  از انسـان  هکـ  آنچه .داشت رتیبص دیبا
ـ ا با هک است نیا دارد، انتظار یاسیس يها  گروه و یاسیس  بـا  حـوادث،  نی
 رتیبصـ  اگـر  .رتیبصـ  بـا  بشـوند؛  مواجه رتیبص با دشمن، خطوط نیا

 نکـ مم مـا  يرفتارهـا  از یلـ یخ داشت، وجود مقابله عزم و داشت وجود
 ارهـا ک از یبعض .بود خواهد بهتر تیوضع وقت آن ند؛کب دایپ رییتغ است
  3 .است یرتیبص  یب يرو از

 بیراهه در انسان حرکت تعلّ ؛رتیبص عدم
ـ فرمایم هکـ م دشـوار  دوران آن در غمبـرش یپ بـه  متعـال  يخدا  يا د:ی

 ؛نمیکم تکحر رتیبص با من بگو غمبر!یپ

                                                           
 همان. 1
2 .1/1/1388،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
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 و تابعـان  نـد، یکم تکـ حر رتیبصـ  بـا  غمبـر یپ خود ؛1
ـ م دوران مـال  نیا .رتیبص با هم غمبریپ رکف مدافعان و روانیپ  اسـت؛  هکّ

 نداشـت،  وجـود  يا جامعـه  نداشـت،  وجـود  یومتکح هنوز هک یوقت  آن
 بـه  نـه، یمد دوران در بود؛ الزم رتیبص نداشت، وجود يدشوار مدیریت

 يرو بـر  شـه یهم گذشـته  سـال  چنـد  طـول  در مـن  هک ینیا . یلاو قیطر
ـ  یک هک است نیا خاطر به ام، ردهک دکیتأ رتیبص  دارد، رتیبصـ  هکـ  یملّت

 تکـ حر آگاهانـه  دارنـد،  رتیبصـ  یوقتـ  شـور ک یـک  جوانان ي مجموعه
 .شـود یم ندک آنها مقابل در دشمن يغهایت ي همه دارند،یبرم قدم و نندیکم

 را آنهـا  توانـد ینم فتنـه  یغبارآلودگ بود، یوقت رتیبص .است نیا رتیبص
ت  بـا  ولو انسان نبود، رتیبص اگر .ندازدیب اشتباه به را آنها ند،ک گمراه نیـ 
 را راه اگـر  جنـگ  ي جبهـه  در شما .گذاردیم قدم بد راه در یگاه خوب،

 نداشـته  اریـ اخت در نمـا  قطـب  اگر د،ینباش بلد یخوان نقشه اگر د،ینباش بلد
ـ ا گرفته قرار دشمن ي محاصره در دینیب یم دینیکم نگاه وقت یک د،یباش  د؛ی
 همـان  نمـا  قطـب  نیا .میشود طمسلّ شما بر دشمن د،یا آمده یعوض را راه
   .است رتیبص

  رتیبص تعریف
 تکـ حر شـود ینم رتیبص بدون امروز، یاجتماع ي دهیچیپ یزندگ در

 .بدهند شیافزا را خودشان رتیبص شند،یندیب نند،ک رکف دیبا جوانها .ردک
 فرهنـگ،  و سواد اهل از ما ي جامعه در موجود دانمتعه ،یروحان مانمعلّ
 رتیبص دهند؛ب اهمیت رتیبص ي مسئله به دیبا ،يحوزو و یدانشگاه از
 در رتیبصـ  دشـمن،  شـناخت  در رتیبصـ  له،یوس در رتیبص هدف، در
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 و موانـع  نیا از يریجلوگ يراهها شناخت در رتیبص راه، موانع شناخت
 وقـت  آن بـود،  رتیبص یوقت .است الزم رتهایبص نیا موانع؛ نیا برداشتن

ـ داریبرم خودتـان  بـا  را الزم ابزار د،یطرف کی با دیدانیم شما  وزر یـک  .دی
 ییدمپا یک با ،یمعمول لباس با خب، د،یبزن قدم ابانیخ در دیخواهیم شما
ـ برو دیـ خواهیم روز یکاما  زد؛ قدم ابانیخ تو رفت میشود هم ـ  دی  ي هقلّ

 یعنی رتیبص .خواهدیم را خودش زاتیتجه گرید او د،ینک فتح را دماوند
  1 .دیباش تهداش خودتان با دیبا چه دیبدان تا د،یخواهیم چه دیبدان هکنیا

  يکار يمواز از يریجلوگ )12
 بیـ ع چنـد  يمـواز  ارکـ  .ردیبگ انجام يمواز يارهاک دینبا دولت در
 یمـال  ي نهیهز اًیثان  ،میشود مصرف جایب يادیز یانسان ي نهیهز اوالً دارد:

ـ آ یمـ  وجـود  بـه  هایریگ میتصم در تناقض ثالثاً شود،یم مصرف يادیز  - دی
 آن رد،یـ گیم میتصـم  یـک  نیا هستند، يارک کی مسئول دستگاه دو یوقت
 لـوث  مسـئولیت  بـاالتر،  همـه  از رابعـاً  و - ردیگیم گرید میتصم یک هم

  2 .میشود

 آن در کاري موازي عدم و قیتحق مدیریت لزوم
ـ با قاتیتحق ي  م بودجـه ییوگـ یم شا مـا همـه   .نـد ک دایـ پ مـدیریت  دی

 يرو صـد برسـد؛  هفت صدم در صد مثالً، بـه سـه در   و قات از چهلیتحق
 یـک امـا   هسـت؛  هـم  الزم البتّه هک مینیکم بحث اش یمک و يماد ي جنبه
ـ نبا الزم ریـ غ و يمـواز  قاتیتحق دارد؛ هم یفکی ي جنبه  ،مهـم  باشـد؛  دی
ـ  قـات یتحق و يردکارکـ  قـات یتحق ،يادیبن قاتیتحق  نـوع  سـه  - یتجرب

                                                           
 15/7/1388 ،در دیدار عمومی مردم چالوس و نوشهر. 1
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ـ  شور،ک قاتیتحق ي مجموعه در دامک هر هک است - میدار قاتیتحق  کی
  1 .دارد یوزن و سهم

 ياقتصاد جهاد از يشعار ي استفاده عدم )13
 ناگهـان  بعـد  م،ینـ یکم اعالم سال يبرا ما هک يشعار نیا اوقات یگاه

 تـابلو،  از شـده  پر گرید يشهرها و تهران يوارهاید و در ي همه مینیب یم
ـ ا .شـده  نوشـته  شیرو شعار نیا هک ـ فا نی  يارهـا ک یگـاه  .نـدارد  يا دهی

 از و نیمسـئول  از مـن  هک آنچه دارد؟ یلزوم چه رد؛یگیم انجام يا نهیپرهز
 و ننـد ک بـاور  بشنوند، را شعار نیا هک است نیا دارم، عتوقّ زمانیعز مردم
 چیهـ  نهـا یا و زدن سکع و ردنکپر را وارید و در و ردنکتابلو .نندک دنبال
 داشـته  نـه یهز اگـر  ندارد؛ یلزوم باشد، نداشته يا نهیهز اگر .ندارد یلزوم
 انجـام  را نـه یپرهز يارهـا ک نـدارد  یلزومـ  چیهـ  .دارد هـم  الکاش باشد،
   2.بدهند

  مباالتی به ارزشها و تفرقه بی رفعاهتمام در  )14
 از یکـی  نـاً یقی .اسـت  شـرفت یپ مـزاحم  ییازهیچ چه مینیبب مینک نگاه

ـ  اسـت،  شرفتیپ مزاحم هک ییزهایچ ـ  و يدیـ ق یب  بـه  نسـبت  یمبـاالت  یب
 قطعاً هک ییزهایچ از یکی .داشت دور نظر از دینبا را شهاارز .ارزشهاست

 ،ملّـت  آحاد انیم ي تفرقه است؛ تفرقه و اختالف است، شرفتیپ با یمناف
 ي تفرقـه  نظـام،  گونـاگون  ي                                بخشـها  انیم ي تفرقه ن،یمسئول انیم ي تفرقه

  3 .مردم و نظام انیم
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 فصل سوم 
 شناخت دشمن

 دشمن شناخت اهمیت )1
بــا  کــیســت. تحرّیاســمش جهــاد ن کــیچــه؟ هــر تحرّ یعنــیجهــاد 
ـ ات ایاز خصوصـ  یکـی اسمش جهاد است.  یاتیخصوص ه کـ  كن تحـرّ ی

ن در مقابل دشمن اسـت؛  یه انسان بداند اکن است یاسمش جهاد است، ا
ه دارد کـ اسـت   يآلود ت خصمانه و غرضکحر یکبداند در مقابل  یعنی

خصـمانه وجـود    يرین جهتگیچن یکه در مقابل ک یتکرد. حریگیانجام م
  1 ت.جهاد اس یط اصلیاز شرا یکیدارد، 
ـ ا دانـد ینم ند؛یکم گم را يریگجهت انسان یگاه  دارد هکـ  يا گلولـه  نی

ـ آ یم دارد دشمن طرف از ،دیآ یم ـ  ،دی  مواضـع  دارد دوسـت  طـرف  از ای
ـ ا .وبدیکم را دشمن  رزمنـده  یـک  يبـرا  .اسـت  یبزرگـ  خطـر  یلـ یخ نی
 جاست،ک دشمن نداند ند؛ک گم را يریگجهت هک است نیا خطر نیبزرگتر
 جاسـت، ک دوسـت  و جاسـت ک دشـمن  ندانسـت  اگـر  .جاسـت ک دوست

 بـه  دارد هکـ نیا الیـ خ به ند؛ک آتش دوست طرف به است نکمم وقت آن
 بـه  مـا  از یبعضـ  .اسـت  كخطرنـا  یلیخ نهایا .ندیکم آتش دشمن طرف
ـ دار دشمن طرف به مینیکم الیخ م،ینیکم آتش دوستانمان طرف  آتـش  می

 و نقشه ،یمذهب اختالف جادیا هکنیا از مینیکم غفلت ما از یبعض م!ینیکم
 غفلـت  .نـد ک خودمـان  بـه  مشـغول  را مـا  هکـ نیا يبرا است دشمن طرح

ت   ي همـه  ،یسنّ دنیوبک میشود عهیش یکهمت  ي همه م؛ینیکم یـک همـ 
 نیا دشمن و است آور فتأس یلیخ نیا خب، .عهیش دنیوبک میشود یسنّ
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  1 .خواهدیم را
 د؛یـ نکب شـف ک را دشـمن  يهـدفها  د؛ینکب ییشناسا درست را دشمن

 بـر  و دیشـ کب سر نداند، او خود هک یآنچنان دشمن، يها         قرارگاه به اناًیاح
 در .دیـ نک تکـ حر الن،ک یطرّاح نیا در و دینکب النک یطرّاح او، اساس
  2 .نندیکم فایا را نقشها نیا باال فرماندهان ف،مختل يها         رتبه

 معارف اسالمی به کید دشمن تذّکر
 دشـمن؛  دییگویم شما چرا هک دشمن، ي لمهک يرو اسندحس ها یبعض

 یبعضـ  بـاز  و مینـ یکم هـم  رارکـ ت خـب،  .دشـمن  دینیکم رارکت یه چرا
 ارکـ  چـه  آنهـا  با دارد دشمن هک فهمندینم شوند،یم غفلت دچار ينجوریا
 شـما  شـد! یم چـه  م،یگفتـ ینم اگر شود!ینم و مییگویم هم همه نیا ند؛یکم
 صفتها طانیش و طانیش اسم چقدر متعال يخدا قرآن، آخر تا اول از دینیبب
 غمبـر یپ دشمنان و قارون و نمرود و فرعون اسم چقدر آورده؛ را سیابل و
 و سیابلـ  داسـتان  .شـده  رارکت قرآن در نهایا چقدر و آمده بعثت زمان در
ـ بگو متعـال  يخـدا  بـار  یک شدیم .شده رارکت قرآن در طانیش  يبـرا  د،ی
ـ نبا وقـت  چیهـ  هک است نیا يبرا نیا .بود یافک العاطّ  دشـمن  دکیـ  از دی

: فرمود: نیرالمؤمنیام .بود غافل
چچ

 سـنگر  يتـو  شـما  اگـر  ؛3
 نشسـته،  رو بـه رو هک هم شما دشمن هک ستین نیا اش الزمه برد، خوابتان

 خوابـت  شـما  اسـت  نکـ مم نه، باشد؛ برده خوابش سنگرش يتو هم او
 ردکـ  غفلت دینبا .است درآمده پدرتان وقت آن باشد؛ داریب او باشد، برده
  4 .میشود غفلت هک دینیب یم و
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 دشمن هاي یژگیو )2
 منانؤدشمن و ایمان باالي م مادیگرایی
ــدرت ــدگان، دل در متعــال يخــدا ق ــوالد عــزم و رادها در رزمن  نیپ
 قـدرت  در رزمنـدگان،  يتوانـا  يبـازو  در رزمندگان، صبر در رزمندگان،

 هک است معلوم .بود هماد به کیمتّ دشمن .ردک دایپ یتجلّ رزمندگان ارکابت
ـ رو و یسـتادگ یا توان يماد قدرت  جـوش  هفـت  نیچنـ  یـک  بـا  ییاروی

 هــم روزامــ اســت، جــور نیهمــ شــهیهم .نــدارد را نیتانســا و معنویــت
 توانشـان  ي همـه  با يماد يقدرتها هم امروز من! زانیعز است جور نیهم
 شان یعلم يشرفتهایپ با شان، شرفتهیپ فناوري با صنعتشان، با پولشان، با -
 را، عزم را، مانیا هک یانسان ي مجموعه آن با ییارویرو و مقابله قدرت -

   1 .ندارند گرفته، خود ارک اریمع و شاخص را يارکفدا را،همت 

 دشمن ضعف نقطه
 چیهـ ملّـت   یـک ملّـی   يرویـ ن مقابـل  در هک است نیا او ضعف  نقطه

ـ ا ندارد؛ یشرفتیپ و دهیفا ینظام ابزار .ندارد يابزار  .دانـد یم دشـمن  را نی
ـ ا اسـت  درصـدد  ند؛کبشـ  درهم را مقاومت نیا است درصدد دشمن  نی

ـ  از را یهمـدل  وملّی  یهمبستگ است درصدد ند؛ک فیتضع را مانیا  نیب
  2 .ببرد

 دشمن ياکاریر
ند ما دشمن یگویحاً نمیشود؟ صریاعمال م يها با چه ترفندین دشمنیا
 هکـ  مـا  یالمللـ  نیب و یجهان دشمنان .ارانهکایراما  نند،یکم یدشمن .میهست
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 3/3/1389 ،مشهرخرّ
 3/3/1384 ،هاي شهدا در دیدار خانواده. 2



 جهاد اقتصادي   104
 
 ننـد، یکم یکتحر را                                 دولتها و هستند ایدن گرید زکمرا از یبعض و ایکامر در

  1 .است بوده يطور نیا امروز تا انقالب اول از ترفندشان

 دشمنگی رفتار دیچیپ
 را خودمـان  ي شـه یر میتوانسـت  ،یاسـالم  يجمهـور  نظام در ما هرچه

 ي توطئـه  م،ینـ کب تـر  دهیـ چیپ را مانیارهاک و میبرو شتریپ و مینک تر قیعم
ه کدرست است  .داشت توجه دیبا را نیا است؛ شده تر دهیچیپ هم دشمن

 یـک م ـ نـه فقـط در    یل شده را داریتحم يبر چالشها ي غلبه ي ما تجربه
 ،یاسـالم  ينظام جمهور ي سال، تجربه ین سیمورد و دو مورد؛ در تمام ا

ـ   هاست یها و دشمن غلبه بر چالشها و بر معارضه ي تجربه  یسـت یبا یـ ول
؛   ه اشاره فرمودند ـ دشمن،  کطور  ه ـ همان کرد ک توجه

 دسـت  بـه  ایدن یامنیت و یاسیس اسحس زکمرا از هک ییخبرهادار است؛ یب
 يهـا  بودجه با ،يا گسترده ،یمیعظ يها دستگاه هک دهدیم نشان رسد،یم ما
ـ ک ه م دائــم طـور  بــه ،یالن هســتند؛ بــا  یاسـالم  يجمهــور نظـام  بــه توجـ
 .مـا و شـما   يوم است براه گفته شده است و معلکه دارند، ک ییها زهیانگ

و هـر روز   آورنـد  یدان مـ یـ را بـه م  یننـد؛ هـر روز طرحـ   یکار مکدارند 
ن ادامه هم یو ا .ندیآرا یم یاسالم يرا در مقابل جمهور يدیجد ي عرصه

 يجمهـور  نظـام  هک یوقت آنوس بشوند؛ یه مأک یرد، تا وقتکدا خواهد یپ
 يهـا  نـه یزم رد ،یاسـ یس يهـا  نـه یزم در یمشخّصـ  ينصـابها  بـه  یاسالم
 یاخالقـ  يها نهیزم در ،یعلم يها نهیزم در ،یامنیت يها نهیزم در ،ياقتصاد
 ادامه نهایا است، دهینرس معین ينصابها نیا به یاسالم يجمهور تا .برسد

 و شـد  خواهـد  وسیمأ طبعاً دشمن م،یدیرس هک آنجا به رد؛ک خواهد دایپ
 ي توطئـه  امـروز  ،الهرحـ  بـه  .رفتیپـذ  خواهـد  امـل ک طور به را واقعیت

                                                           
 24/11/1382 ،ي تهران هاي نماز جمعه در خطبه. 1
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  1 .است يا دهیچیپ ي توطئه دشمن،

 ها در صورتهاي متنوع تدبیر در برابر دشمنی
 میتصـم  و اسـت،  دشـمن  ي برنامـه  در هک آنچه از یآگاه یعنی ریتدب
 .میشـود  ظاهر یمختلف يلهاکش به دشمن .آن با ي مقابله در بجا و درست
 ،یاسـالم  يجمهور نظام و رانیاملّت  مقابل در د؛ینک مالحظه امروز شما
 پوشـند، یم گرگ لباس یگاه دارد؛ قرار ایکمرا دولت هستند، ستهایونیصه
 خودشـان  ي خصـمانه  و خشن ي چهره یگاه پوشند؛یم روباه لباس یگاه
 .2.بود توجهم دیبا دهند؛یم نشان بگرانهیفر ي چهره یگاه دهند،یم نشان را

 دشمن يزیگر عدالت
 آن رأس در و غـرب  يبارکاست نظام ،یاسالم نظام مقابل در هم امروز

 هکـ نیا نـه  .است زیست عدالت و است دشمن عدالت با هک دارد قرار ایکامر
 عـدالت  باشـد  قـرار  اگـر  امـروز  .است بد عدالت با ست؛ین عدالت دنبال
 عدالت ي انهیتاز ریز هک یسانک نیاول رد،یبگ را یسک بانیگر و شود مطرح
 3 .اند یجهان بارکاست رانسردمدا گرفت، خواهند قرار

 دشمن حکمت وجود
 هک میبدان ند،یکم نیخشمگ را دشمن نیا میدید هک میردک یتکحر اگر
 شود،یم نیخشمگ رانیاملّت  شرفتیپ از دشمن .است درست راه راهمان

 نیخشـمگ  یاسـالم  نظام امکاستح از شود،یم نیخشمگ شما يهاموفّقیت از
 آن شـود؛ یم نیخشمگ دشمن ما يارهاک از یکدامک از دینیبب شما .میشود
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 آن .اسـت  درسـت  خـط  همان نیا ند،یکم نیخشمگ را دشمن هک يزیچ
 يرو بـر  ندیکم یسع ند،یکم زده ذوق ند،یکم مشعوف ار دشمن هک يزیچ
 اسـت؛  جکـ  خط آن نیا ،يورز استیس در غات،یتبل در ند؛ک هکیت یه او
  1 .دیباش داشته نظر در را ارهایمع نیا .است يدار هیزاو همان نیا

 عمل تصح ي نشانهاز  ؛دشمن منیدش
 ییبـدگو  شـما  به او یوقت د؛ینترس دشمن دشنامِ از دشمن، یدشمن از

 انجـام  یبزرگـ  ارکـ  یـک  شما هک دیبدان دهد،یم دشنام ند،یکم اخم ند،یکم
ـ ا از .است ناراحت او هک دیدهیم انجام دیدار ای دیا داده  از هکـ  دیبترسـ  نی
ـ ا ي دهنـده  نشان نیا رد،ک فیتعر شما از دشمن اگر .ندک فیتعر شما  نی
 دشـمن  هکـ  ار یسـ ک هر .دیا داده انجام او نفع به يارک یک شما هک است
 در نباشـد،  مجلـس  در نباشد، ارک سر بر او هک خواهدیم ران،یا دشمن ما،

 ما دشمن هک را یسک هر .است رانیا نفع به او باشد؛ دیبا او نباشد، دولت
 او شـور، ک يقانونگذار و شورک تیمکحا دستگاه در برود او هک خواهدیم
  2 .ردکخواهد عمل دشمن خواست طبق او .برود دینبا

 دشمن اهداف )3
 رانیا یاسالم نظام با مقابله )1.3

 خدا از اطاعت بر یبتنم نظام از دشمن بیزاري
 خـدا  از اطاعت بر یمبتن نظام ،ینید نظام ،یاسالم نظام خواهندیم آنها

 اطاعـت  ي ننـده ک نیتضـم  هکـ  يزیچ آن هر .باشد نداشته وجود رسول و
 اقـدام  اش هیعل د؛شویم محسوب دشمن آنها يبرا است، نظام نیا یعموم
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 آن زدن يبـرا  را خودشـان  تالش ي همه نند،یکم فعالیت اش هیعل نند،یکم
 نـد، کب را خـودش  یسع و تالش یستیبا قضیه طرف نیا .نندیکم زکمتمر
 .نـد ک حفظ را یاصل يمباد و یمبان نیا را، یاصل انکار نیهم هکنیا يبرا

  1 .داد قرار عنه مغفولٌ یستینبا را یاصل ي مسئله

 دشمنان یدشمن لیدل ؛اسالم
 .اسـت  سـتاده یا اسـالم  مقابـل  در حاًیصر علناً، بارکاست ي جبهه امروز
 لحـاظ  از خودشـان  حمـالت  آماج را یاسالم يجمهور هک است درست

 هم یاسالم يجمهور با آنها یدشمن نکل دهند،یم قرار یغاتیلتب و یاسیس
 ردهکـ  بلنـد  را اسـالم  پـرچم  یاسـالم  يجمهـور  هک است نیهم خاطر به

   2.است
 

 يانـرژ  اسم آورند، یم را یراسکدمو اسم آورند، یم را بشر حقوق اسم
 دهند،یم قرار یدشمن ي بهانه را نهایا آورند؛ یم يا برهه یک در را يا هسته

 داننـد یم نهایا هک است نیا قضیه واقع است؛ يگرید زیچ قضیه واقع نکل
ـ ا بـا  .نـد ک لیتبـد  میعظـ  قدرت یک به را یاسالمامت  تواندیم اسالم  نی

  3 .مخالفند

 اسالم به زدن ضربه و مقابله
 را اسـالم  خواهنـد یم .اسـت  »اسالم« است، مهم بارکاست يبرا هک آنچه
 هـر  .نـد کینم فـرق  یسنّ و عهیش آنها يبرا .میبفهم دیبا همه را نیا بزنند؛
 آنهـا  باشـد،  شتریب اسالم به شکتمس هک یشخصیت هر ،یجمعیت هر ،یملّت
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  1 .دارند هم حق نند؛کیم خطر احساس او از

 اسالم يایدن كتحرّ قلب و دشمن
ـ زکمر نیا هک است نیا بر شا یسع امروز دشمن، میعظـ  تکـ حر تی 

ـ املّـت   یعنـ ی ،یاسـالم امت  قلب و تیزکمر نیا ،یاسالم  هکـ  - را رانی
ت   .نـدازد یب ارک از - است شده اسالم يایدن كتحرّ ي هیما دشـمنان، همـ 

 چشـم  مقابـل  از را یعملـ  يالگو نیا هک است نیا توجهم بارکاست همت
   .است یعمل يالگو یک یاسالم رانیا .ندک دور عالم مسلمانان
ـ ا مندش دیپل يآرزو دشمن، خواست دشمن، نظر ـ ا هکـ  اسـت  نی  نی
 و یاسیس تهاجم با ای حاال بردارد؛ یاسالم يهاملّت چشم مقابل از را نمونه
  2 .ینکپرا هاماتّ و یغاتیتبل تهاجم با ای ،ياقتصاد و یامنیت و ینظام

 دشمن باطل و  آشفته خواب
 دشـمن  آنهـا  نظـر  از است، بندیپا رانیاملّت  يآرمانها به هک یسک هر
 ي نشـانده  دسـت  نظـام  یک نباشد، یاسالم يجمهور اهندخویم آنها .است
ـ ا در گذشـته،  دوران مثـل  داًمجد آنها، مقابل در منقاد عیمط  پـا  شـور ک نی
   3 .آنهاست باطل ي آشفته خواب نیا .اند نیا دنبال آنها .ردیبگ

 مردم ییکااتّ خود بردن  نیب از
 رانیا زدن نیزم یعنی است؛ یاسالم يجمهور زدن نیزم دشمن، دفه
 بـا  خـود،  یبانیپشـت  بـا  خـود،  حضور با هک یملّت زدن نیزم یعنی ؛یاسالم

                                                           
 17/1/1386 ،ن نظامدر دیدار کارگزارا. 1
 19/2/1387 ،در دیدار عمومی مردم الر. 2
 15/4/1388 ،الم)الس در سالروز والدت حضرت امیرالمومنین (علیه. 3
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 ؛داده رونـق  و داده رشـد  و بـرده  شیپ امروز تا را نظام نیا خود، تیحما
ـ با را مقابـل  ي جبهـه  .بود زمجه مقابلش در یستیبا نیبنابرا  شـناخت،  دی
  1 .ردک آماده دیبا را سالح آن ضد و شناخت دیبا را او سالح و ابزار

 رانیا شدن میتسل
 اظهـار  و ندک باال را شیدستها یاسالم يجمهور نظام خواهدیم ایکمرا

 ي مجموعـه  در و شـود  مانیپشـ  اسـت،  ردهکـ  هک يارک از ند؛ک یخستگ
 قـرار  طـاغوت  نظـام  روان دنبالـه  و پروردگـان  دسـت  و مزدوران و عوامل

 خواهـد، یم رانیاملّت  از ایکمرا آنچه .خواهدیم را نیا بارکاست نظام .ردیبگ
 ي آمـده  دسـت  بـه  استقالل ند،ک قبول را یوابستگ رانیاملّت  هک است نیا

 ایکمرا قدرت میتسل دوباره خودش دست به و بدهد دست از را خودش
 يبرا آورند، یم هک ییفشارها و دارند عتوقّ را نیا رانیاملّت  از آنها .شود

 ننـد، ک خسـته  را یاسالم يجمهور ي                                دولتها هک است نیا يبرا .است نیا
 خسـته  مـا  است، بس گرید ندیبگوملّت  راه، نیب در نند؛ک خسته راملّت 
 در هکـ  را يا وهیشـ  همـان  بـاز  ایکـ مرا تا نند،یبنش عقب هم                                 دولتها م؛یشد

 دارد، گـر ید يشـورها ک از یبعضـ  بـا  امروز و داشته شورک نیا با گذشته
  2 .اند یوابستگ دنبال آنها .ندک دنبال

 شورک اقتصاد ردنک فلج )2.3
 اقتصاد و سازندگی فتوقّ در دشمن تالش

ملّـت   بـا  راه دو از را خود یدشمن هک آنند درصدد رانیاملّت  دشمنان
 :ن اسـت یا محسوس است ایامروز در دنه کآنچه  ،برسانند تحقّق به رانیا

                                                           
1 .26/05/1390 ،هاي اقتصادي االن و برگزیدگان بخشدر دیدار فع 
 ي انهدر آست  هاي مختلف دانشگاهیآموزان و دانشجویان و تشکلّ دیدار جمعی از دانش. در 2

 8/8/1387   ،سالروز سیزده آبان
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ـ ملّتان صفوف یاد تفرقه در مجی، اییک ملّـت   یپـارچگ یکبـردن   نی؛ از ب
م وحدت را ربودن و آنها را یعظ يروین نیا ؛رانیاملّت  ران؛ و از دستیا

 و ياقتصـاد  التکمشـ  جـاد یا ،یمردن و دوک سرگرم یبه اختالفات داخل
 و شـور ک یسـازندگ  گوناگون يها نهیزم در رانیاملّت  فتوقّ يبرا تالش
 و مـدت  وتـاه ک يهـا  نقشـه  در هک است يزیچ دو، نیا .خود یعموم رفاه
 بر هم آنها خود اگر هک دارد وجود محسوس طور هب ما دشمنان مدت انیم

 هـر  بـه  هم خودشان ما دشمنان یول بود؛ حدس قابل بودند، اوردهین زبان
  1 .ردندک اعتراف تهکن دو

 اقتصاد بر دشمن ي هیتک
 چنـد  يرو بـر  امروز دشمن هک ستا نیا ي دهنده نشان شواهد ي همه
 .است اقتصاد ي مسئله یکی شیها نیرت واضح از .دارد یاساس ي هکیت نقطه

ـ ا بـه  ناظر ،»2ياقتصاد جهاد سال« میگفت امسال ما هکنیا  قضـیه  بخـش  نی
 رانـدن  پـس  و رانـدن  عقب اقتصاد، لحاظ از شورک درآوردن زانو به .است

ـ پا فلـج  بـه  ودبشـ  یمنته هک اقتصاد، ي نهیزم در شورک  ،ياقتصـاد  يهـا  هی
ـ ا خـب،  .اسـت  یاساس يارهاک از یکی مردم، يدینوم به بشود یمنته  نی
 .نـد یگویم و ننـد یکم انیـ ب دارنـد  را نیا هم خودشان است؛ یواضح زیچ
 در هکـ  ینمسئوال یکایک يبرا هم دولت، يبرا هم مجلس، يبرا هم ن،یا

 هکـ  ندیکم میترس را یروشن خطّ هستند، تالش مشغول مختلف ي                                بخشها
  3 .ردک دیبا چه

                                                           
 1/1/1386 به مناسبت فرا رسیدن سال نو، پیام نوروزي. 1
 خورشیدي 1390سال  .2
 8/3/1390 ،دیدار نمایندگان مجلس شوراي اسالمی. در 3
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  ینیبدب جادیا و اعتماد بردن نیب از )3.3
 اهتمام جوانان به اعتالي عزّت و اعتماد به نفس

ـ عز جوانان .ندهند دست از را خودشان نفس به اعتماد ما، جوانان  ز!ی
 د،یـ نکب بـزرگ  يارهـا ک دیـ توانیم د؛یـ توانیم شما ران!یاملّت  زیعز جوانان

 نفـس،  بـه  اعتمـاد  .دیبرسـان  عـزّت  و اعتال اوج به را خود شورک دیتوانیم
 دشمنان هک است يزیچ همان دولت، به اعتماد شور،ک نیمسئول به اعتماد

  1 .نباشد خواهندیم

 برنده شیپ و نندهک زنده عنصراعتماد به نفس؛ 
ـ ا مـا  دشـمنان  یسع ي همه ـ ا هکـ  اسـت  نی  و ننـده ک زنـده  عناصـرِ  نی

 نفسـش  بـه  اعتماد رند،یبگ را مانشیا رند؛یبگ ما يجوانها از را برنده شیپ
  2 .بودند شده قموفّ طاغوت ي دوره در هکنیا ماک رند؛یبگ را

 .ندیکم بمباران را مانیا ي نقطه ،یاساس ي نقطه نیهم اًاتّفاق هم دشمن
نند و با حماسـه، از  ک یافتخار م ییمجموعه  یکما  ي ن جامعهیاالن در ب

 .ج اسـت ین، بسـ یا .باارزش است یلین، خیا .نندک یاد میمان خودشان یا
 گرفتـه  ارک به شتریب ای صدسال طول در یغیبلت و یفرهنگ يابزارها ي همه
  3 .نندک نیبدب خودشان به راملّت  نیا تا شد،

 راهبردهاي دشمن )4
  ياقتصاد جنگ بر تمرکز )1.4

 ي اداره ي مسـئله  در ،اسـت  یاساس ي تهکن یک توجهم ياقتصاد جهاد
                                                           

1 .1/1/1386، ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
 19/2/1386 ،آموزان سراسر کشور دیدار اعضاي انجمنهاي اسالمی دانش . در2
 7/9/1384 ،ي بسیج در دیدار بسیجیان به مناسبت هفته. 3
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 با ي مبارزه يبرا دشمن امروز هک است نیا آن و شور؛ک مدیریت و شورک
 ؛اسـت  شـده  زکمتمر اقتصاد ي مسئله يرو بر ،یاسالم يجمهور و سالما
 در و فرهنـگ  ي نهیزم در نه، ردند؛ک فراموش را گرید يها عرصه هکنیا نه
 نظـام  هیـ عل هـا  نـه یزم ي همـه  در و اسـت یس ي نهیزم در و امنیت ي نهیزم

ـ آ یبرمـ  دستشان از آنچه یاسالم يجمهور  سـت کش حـاال  - ننـد یکم د،ی
ـ  - نندیکم را خودشان تالش آنهااما  است؛ يگرید مطلب خورند،یم  نیکل

 از را مـردم  هکنیا يبرا .است ياقتصاد مسائل يرو بر آنها ي عمده زکتمر
 نیا دنبال نند،ک جادیا افکش و فاصله نند،ک ادج نظام از نند،ک ادج دولت
 جهـاد  پـس  .ننـد ک جـاد یا لکمشـ  شـور ک ياقتصاد ي مسئله در هک هستند
 1 .است الزم ياقتصاد

  رانیا با مقابله بر دشمنان تمام تمرکز )2.4
 در هکـ  ییشورهاک نیا از يشورک چیه نمیب یم نم،یکم نگاه چه هر من

 ما ست!ین ما شورک مثل اند، ردهک دایپ ییشرفتهایپ نیچن مختلف يها نهیزم
ـ ا نیب در و تنها مظلومانه،  شـرقِ  هـم  هکـ  یحـال  در - هایدشـمن  همـه  نی

ـ  دشمن جد به ما با يدار هیسرما غربِ هم و یستیمونک د؛ اروپـا هـم   بودن
رد، کـ به ما ن یکمکگونه  چیند، هکفا یا يا انهینقش مثالً م یکل بود یه ماک
ار زبـل از  یاناً بسیو اح كریباهوش و ز ين جوانهایا -ه ضربه هم زد کبل
  2 .را رشد بدهند و به ثمر برسانند ن نهالهایما، توانستند املّت  انیم

 بشـر،  ضـد  يهـا  دستگاه ظلم، يها دستگاه بار،کاست يها دستگاه امروز
 يجمهـور  مقابـل  در همه شدند، رسوا هاملّت شیپ ایدن در هک ییها دستگاه
 یاسـالم  شـرف  و عظمت نماد نیا به بتوانند هکبل اند، بسته صف یاسالم

                                                           
 7/2/1390 ،اسرکشوردر دیدار هزاران نفر از کارگران سر. 1
 5/6/1387 ،دیدار نخبگان جوان دانشگاهی با رهبر انقالب. در 2
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   1 .باشد گرانید به بخش الهام نگذارند بزنند؛ يا ضربه یانسان

 ایران علیه دشمنان ي جانبه همه هايتیاسس
 ا،یــدن یــک ي درجــه یعلمــ يقــدرتها ا،یــدن اول ياقتصــاد يقــدرتها

 در را یعیوس ي جبهه یک امروز ا،یدن اول فیرد یامنیت و ینظام يتها قدر
 دستشـان  از هـم  يارکـ  هر ست؟ین نجوریا .دادند لکیتشملّت  نیا مقابل
ـ تهد ننـد، یکم یمنیتا دیتهد .نندیکم دارند د،یآ یبرم  ننـد، یکم یاجتمـاع  دی
 ننـد، یکم میتحـر  ننـد، یکم تـرور  را مـا  دانشـمند  ننـد، یکم یاسـ یس دیتهد

ـ تهد دائـم  ننـد، یکم وارد فـراوان  یاسیس يفشارها  ینظـام  كتحـرّ  بـه  دی
 ینـ یآفر آشـوب  و يزیـ انگ فتنه برسد، دستشان جا هر تا داخل در نند،یکم
 2 .نندیکم

 ها برنامه )5
 یکلّ هاي برنامه )1.5

 خالصه جمله سه در را رانیاملّت  هیعل یجهان بارکاست يها برنامه من
 و شرفتیپ با مقابله مسو و ؛ياقتصاد جنگ مدو ؛یروان جنگ لاو نم:کیم

   3 .یعلم اقتدار

 دشمن گوناگونهاي ابزار
 ینـ ک شـه یر هکـ  - خود بزرگ يآرزو تحقّق يبرا بخواهد دشمن اگر
 - اسـت  شورک نیا ي هقلّ از اسالم پرچم آوردن نییپا و یاسالم يجمهور
 جـاد یا اخـتالف،  جادیا .دارد یاتمقدم و اجزا ،یطرّاح عتاًیطب ند،ک یطرّاح

                                                           
 7/2/1390 ،در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور. 1
 2/6/1390 ،ها در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه. 2
3 .1/1/1386، ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
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 ،یطبقـات  ي فاصـله  ردنکـ  قیـ عم مـردم،  يبـرا  التکمش جادیا ،یمانیا یب
 و ضـابط  يهـا  دسـتگاه  و نمسـئوال  بـه  مـردم  ردنکـ  نیبـدب  فساد، جیترو

 ،قضائیه ي  قوه انداختن تیثیح از مثل - انداختن تیثیح از را بخش انضباط
ــیح از ــداختن تثی ــورا ان ــان، يش ــثیح از نگهب ــداختن تی ــس، ان  از مجل
  1 .نهاستیا ياجزا جزو همه - گوناگون يها دستگاه انداختن تیثیح

 دهیفا و ضرر بر مبتنی و يماد نگاه
ـ ا با ي مواجهه يبرا نکمم لیوسا ي همه از شمند  اسـتفاده ملّـت   نی

ـ ا در دیـ نیبب شـما  .اسـت  درمانـده  و است ردهک  ارکـ  چـه  سـال  یسـ  نی
 هک است بوده نیا خاطر به ردند،کن يارک هر .ردندکن هک نندکب توانستندیم
 ردنـد، ک محاسـبه  یوقتـ  ضرر و دهیفا حساب در سود، و انیز حساب در
 ردنـد، کن يارکـ  اگـر  .دارد يشـتر یب ضـرر  شـان یبرا ندارد، دهیفا اند دهید
 اگـر  ،اسـت  مضـر  شانیبرا اند دهید اند، ردهک محاسبه هک است نیا خاطر هب
 نبـوده،  مضـر  شانیبرا و توانستند هک يارک هر اوالّ .دهند انجام را ارک نیا

 2 .اند داده انجام

 دشمن يها برنامه
 .دهـد یه دشـمن انجـام م  کـ نم بـه آنچـه   کـ ب ییگذرا ي اشاره یکمن 
ـ  جنـگ  ،ینظام دیتهد ،ياقتصاد فشار نهاست:یا شیها برنامه  يبـرا  یروان
 سـطح  در هـم  شـور، ک داخـل  در هـم  ؛یعمـوم  ارکاف يرو بر ياثرگذار

 و یاسـ یس اخـتالل  جادیا .نندیکم دارند هک است ییارهاک نهایا ؛یالملل نیب
 قطعنامـه  هسـت،  هـم  جانبـه  یـک  يمهـا یتحر حاال .داخل در يارکخراب

                                                           
 8/3/1384 ،گان مجلس شوراي اسالمیدر دیدار نمایند. 1
 16/2/1387 ،در دیدار مردم شهرستان کازرون. 2
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  1 .میشود مطرح هم رهکمذااما  هست، هم ینظام دیتهد هست،

 دشمنان یدشمن يها راه
 فاصـله  ،ملّـت  آحـاد  انداختن هم جان به ،ملّت انیم در افکش جادیا

 سـوءظن،  جـاد یا ن،یمسـئول  با شورک یمردم میعظ ي توده نیب ردنکجادیا
 یدشمن اقالم نیرت همم از یکی .پوچ و چیه يایقضا سر بر بگومگو جادیا

 .مراقب بود دی؛ بااست نیا یاسالم انقالب با دشمنان

 فسـاد  دسـتگاه  گسـتردن  از اسـت  عبـارت  هـم  گرید يراهها از یکی
فسـاد   .مراقـب باشـند   یلـ یهمه، بخصوص جوانها، خ .جامعه در یاخالق
 يابزار در خدمت هـدفها  یک عنوان به متأسفانه، ی، انحطاط اخالقیاخالق

  2 .بار استکاست یاسیس

 دشمن دیگر يهدفها
 .ماسـت ملّی  استقامت ي پشتوانه هک میشود توجهم ینقاط آن به دشمن

 دشـمن  .دهـد یم قـرار  هـدف  را ینـ ید قیعم مانیا وملّی  وحدت دشمن
ـ ا دهـد؛ یم قـرار  هـدف  را مـا  زنان و مردان استقامت و صبر ي روحیه  نی
  3 .است تر كخطرنا ینظام تهاجم از تهاجم

 یروان جنگ )2.5
 یکـ  .اسـت ردن ک ، مرعوبیچه؟ هدف جنگ روان یعنی یجنگ روان

م مـردم  یعظ ي شود؛ تودهیه مرعوب نمکملّت  نند؟کخواهند مرعوب یرا م
                                                           

 27/5/1389 ،دیدار کارگزاران نظام . در1
 26/8/1389. در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان، 2
 22/2/1388هاي شهدا و ایثارگران کردستان،  . در دیدار خانواده3
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 را، نمسـئوال  ننـد؟ ک مرعوب خواهندیم را یسک چه .شوندیه مرعوب نمک
 را نهـا یا را؛ نخبگـان  مـا  خـود  معـروف  قـول  بـه  را، یاسیس يهاشخصیت

 عیتطم خواهندیم را آنها عند،یتطم قابل هک یسانک .نندک مرعوب خواهندیم
  1 .نندک

 ضعف به تقو ي نقطه لیتبد
ـ آ یمـ  ما يمرز يسنگرها سراغ به دشمن ،ینظام جنگ در  زکـ مرا ،دی
 جنـگ  در ند؛ک نفوذ مرز در بتواند تا ندکب منهدم ندیکم یسع را ما يمرز
 بـه  دشـمن  ا،یـ دن در میشـود  گفته نرم جنگ او به امروز هک آنچه و یروان
 مانهـا، یا سـراغ  بـه  نـد؛ ک منهدم را آنها هک دیآ یم يمعنو يسنگرها سراغ

 بـه  دشـمن  شور؛ک یک و نظام یک یاساس انکار و ها  هیپا عزمها، معرفتها،
 خود غاتیتبل در را تقو نقاط و ندکب منهدم را نهایا هک دیآ یم نهایا سراغ
ـ تهد به را نظام یک يفرصتها ند؛ک لیتبد ضعف نقاط به  .نـد ک لیتبـد  دی
 تـالش  دارنـد،  هم تجربه ارک نیا در نند؛یکم دارند هک است ییارهاک نیا

ـ با .هسـت  ارشانیاخت در هم یفراوان ابزار نند،یکم دارند ادیز هم  ابعـاد  دی
  2 .مییایب فائق او بر میبتوان تا میبدان را یدشمن ابعاد و دشمن

 دشمن يارک خطّ ؛بست بن يالقا
ـ پو از جامعـه  شـد،  جامعه وارد أسی یوقت  افـراد  افتـاد؛  خواهـد  ییای

 يریـ گ  نـاره ک شـوند، یم يمنـزو  پرنشـاط  و جوان افراد نخبه، افراد ر،کمبت
 جامعه ییایپو شود،یم مک تهاکمشار رود،ینم ارک به دلشان و دست نند،یکم
  بسـت   بـن  يالقا باًمرتّ است؛ دشمن يارک خطوط زا یکی .رودیم دست از

                                                           
1 .1/1/1386، ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
 2/7/1388 ،در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 2
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 گـر ید وهایراد امروز حاال - را وهایراد غاتیتبل نیا دینیبب اگر شما .ردنک
ـ راد هزارهاسـت؛  ي  مسئله امروز و،یراد دهها میگفتیم یوقت یک .ستین  وی

 از دائـم  طـور  بـه  - هسـت  ینترنتیا لیوسا نیا هست، ونیزیتلو هست،
 بـودن  اهیسـ  يالقـا  بحـران،  يالقـا  بسـت،   بن يالقا باًمرتّ ،یمشخّص زکمرا

 شـنونده  و مسـتمع  هک يمقدار هر رد،یبگ هک يمقدار هر شود؛یم تیوضع
ـ ا .نندیکم ارک نهیزم نیا در دارند آنها؛ يبرا باشد ریباورپذ و ندکب دایپ  نی

  1 .است دشمن يارک خطوط از یکی

 فضا ردنکغبارآلود
ـ ا از هدف  چقـدر  - دیـ نیکم مالحظـه  شـما  هکـ  یعیوسـ  غـات یتبل نی
 نیبرکمسـت  ي                اسـتها یس خـدمت  در امـروز  ،یغاتیتبل و يا رسانه يابزارها
 نتواننـد  هـا ملّت تـا  فضاسـت،  ردنکـ  يابـر  و ردنکغبارآلود اًتمدع - است
  2 .نندک حفظ نتوانند ای اورند،یب دست به را رتیبص نیهم را، یآگاه نیهم

 شمندشمنِ د ؛سازي افشفّ
 ،یغبـارآلودگ  .اسـت  دشـمن  مـانع  است؛ دشمن دشمنِ ،سازي افشفّ

ـ ا .شـاخص  یـک  شد خودش ن،یا .است دشمن کمک  شـاخص  یـک  نی
 .ندیکم کمک یغبارآلودگ به کی و ندیکم کمک يساز افشفّ به کی است:
 3 .بدهند قرار اریمع را نیا رند،یبگ نظر در را نیا همه

   واقعیت نمودن دگرگون
 نرم جنگ مهم عناصر از هک - دشمن ارک یاصل خطوط از یکی امروز

                                                           
 2/7/1388 ،در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 1
 8/3/1390 ،دگان مجلس شوراي اسالمیدیدار نماین. در 2
 29/10/1388 ،در دیدار با اعضاي شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی. 3
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 حـوادث  دهد، جلوه دگرگون را اتیواقع هک است نیا - دیآ یم حساب به

  1 .دهد جلوه دگرگون را گوناگون

 ینظام دیتهد
 ي محاصره اند؛ شان مضر نبوده، انجام دادهیراه توانستند و بک يارکهر 
 راه داخـل  در ینظـام  يودتـا ک ند،ا ردهک ینظام ي حمله اند، ردهک ياقتصاد
 نـار ک و گوشـه  را یفسـ النّ فیضع افراد شورک جمعیت نیب در اند، انداخته

 آنها نفس با آنها، زبان با غاتیتبل اند، ردهک همراه خودشان با اند، ردهک دایپ
 .2.اند ساخته تکممل نیا در ستهایمونک با یحتّ اند، داده انجام انقالب هیعل

   نیتام بردن نیب از
ت  دشـمنان  .است مهم ،امنیت .نباشد آرام جامعه خواهدیم دشمن امنیـ 

 الفهک بشوند، ناراحت نند،ک یزندگ یناامن در مردم هک دارند دوست مردم
   3 .میخواهینم را نیا ما بشوند؛ یعصبان بشوند،

ت  ثـروت،  جـاد یا و يگـذار  هیسرما شرط هک داندیم دشمن چون امنیـ 
ـ ا در ثـروت  جـاد یا و يگذار هیماسر خواهندینم و است  انجـام  منطقـه  نی
ت  نندیکم یسع .نندک مقابله امنیت با ردک خواهند یسع لذا ؛ردیبگ را امنیـ 
 يروهـا ین هکـ  میبگو شما به املک نانیاطم با هم را نیا البتّه .بزنند هم به

 بـا  جوانها نیهم و مردم نیهم کمک به یاسالم يجمهور وفادار و مؤمن
 بـه  را ینـاامن  مجـال  هرگونه و ردک خواهند برخورد تبشد یناامن عوامل
  4 .گرفت خواهند آنها از یاله لطف

                                                           
 2/8/1389 ،دیدار هزاران نفر از بسیجیان استان قم . در1
 16/2/1387 ،در دیدار مردم شهرستان کازرون. 2
 22/9/1388 ،اب و روحانیوندر دیدار با جمعی از طلّ. 3
 26/2/1388 ،دم مریواندر دیدار مر. 4
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 دشمن روش نیآخر ؛نرم جنگ

ـ  از يارکـ  نتواند عمل ي صحنه در دان،یم در هک یوقت  آن دشمن  شیپ
 ردن،کدیـ ناام يبـرا  ردن،ک وسیمأ يبرا زند؛یم یروان جنگ به دست ببرد،
 يهاملّت نندیکم یسع دیتهد با و یروان جنگ با .هاملّت دل ردنک یخال يبرا

 ،یعملـ  دانیم در هک است نیا شیمعنا نیا .نندک یخال را دانیم مقابلشان
   .اند نداشته راملّت  نیا مقابل در مقاومت قدرت

 یروان جنگ و سرد جنگ
 .دهنـد یم انجام یمختلف يلهاکش با را یروان جنگ و سرد جنگ امروز

ـ یا جوان به و رانیاملّت  به خواهندیم  دیـ توانینم شـما  هکـ  بباوراننـد  یران
ـ ا .دیبرسـ  ییجـا  بـه  گر سلطه يقدرتها با صالاتّ و ارتباط بدون  خطـر  نی
  1 .اند داده توجه آن به امام هک است یبزرگ

  کاريایر و ییرو دو
ا   ننـد، یکم یدشـمن  .میهسـت  دشمن ما ندیگوینم حاًیصر ارانـه کایرامـ. 
 ایـ دن گرید زکمرا از یبعض و ایکامر در هک ما یالملل نیب و یجهان دشمنان
 امـروز  تـا  انقـالب  اول از ترفندشـان  ننـد، یکم یکتحر را                                 دولتها و هستند

  2 .است بوده يطور نیا

 تفرقه جادیا )3.5
 نـد، یکم يگـذار  هیسرما آن يرو بر ما دشمن هک ینقاط از یکی امروز

ـ ن ایاختالف ب .است اختالفات ي مسئله ، بـا آن مـذاق   یاسـ ین مـذاق س ی

                                                           
  14/3/1387 ،در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره). 1
 24/11/1382 ،راني ته هاي نماز جمعه در خطبه. 2
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قه بـا آن  ین سلیان ین استان با آن استان؛ اختالف بین ای؛ اختالف بیاسیس
  1 .ن مذهب با آن مذهبین ایقه؛ اختالف بیسل

 دشمن ي نقشه ؛اختالفات به ردنک سرگرم
ـ  یدرم یروشن هب یجهان مسائل و حوادث به نگاه با  دشـمنان  هکـ  میابی
ـ املّـت   بـا  راه دو از را خـود  یدشمن هک آنند درصدد رانیاملّت   بـه  رانی
ـ  از ؛ملّـت  صـفوف  انیـ م در تفرقه جادیا ،یکی ؛برسانند تحقّق  بـردن   نیب
 وحـدت  ،میعظ يروین نیا ،رانیاملّت  دست از و ران؛یاملّت  یپارچگیک
  .ردنک سرگرم یداخل اختالفات به را آنها و ربودن را

 ي انـه یموذ يتالشـها  با خود، یروان جنگ با خود، غاتیتبل با دشمنان
 بـه  ندازنـد؛ یب اختالف رانیاملّت  صفوف نیب نندکیم یسع خود گوناگون

 وحـدت  ،یصـنف  يشـها یگرا ي بهانه به مذهب، ي بهانه به ت،یقوم ي بهانه
 یک هم اسالم يایدن سطح در ن،یا بر  عالوه ببرند؛ نیب از راملّت  ي لمهک

ملّت  انیم هکنیا يبرا است محسوس دشمن يسو از یقیعم عیوس تالش
 را یمذهب تالفاخ ندازند؛یب فاصله گرید مسلمان گوناگون جوامع و رانیا

 باشـد،  نکمم هک ایدن از يا نقطه هر در را یسنّ و عهیش جنگ نند؛ک بزرگ
 - گـر ید يهـا ملّت انیم در را رانیاملّت  ابهت و عظمت و اورندیب وجود به
   2 ..ببرند نیب از - شده شتریب امروز تا اهللابحمد روز روزبه هک

 حاداتّ ي ویژه اهمیت
 هکـ  اسـت  تفرقـه  ي  مسئله نیهم ن،دشم یاصل يارک خطوط از یکی

 در فرمودند، انیب هم گزارش در د،یردک هکیت بحق او يرو بر انیآقا شما
                                                           

 16/2/1387 ،در دیدار مردم شهرستان کازرون. 1
 1/1/1386 به مناسبت فرا رسیدن سال نو، پیام نوروزي. 2
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ـ ا بـه  هم خبرگان یانیپا ي  هیانیب ه  حـاد اتّ ي  مسـئله  نی اریبسـ  شـده؛  توجـ 
 تفرقـه  جـاد یا يبـرا  هک يارکوملّت  اتحاد ي  مسئله .است یمهم ي  مسئله
 وحـدت  يهـا  نشـانه  مـا  .اسـت  یمهم ي  ئلهمس اریبس رد،یگیم انجام دارد
  1 .مینیب یم میدار را مردم یعموم

 یشکبرادراختالف تا حد  ؛دشمن هدف
 و تالطم به را شورک هک بود نیا هدفشان هک رانیاملّت  دشمنان امروز
ـ ا هدفشان ندازند؛یب راه به یشکبرادر و نندک دچار آشوب  در هکـ  بـود  نی

 2 .اند دهیرس بست بن به نند،ک جادیا اختالف و جنگ نمسئوال نیب

 مهاو تحری ياقتصاد فشار )4.5
 حاضر زمان در دشمن ي برنامه ینتر مهم ؛اقتصادي فشار
ـ املّـت   بـه  خطـاب  امسـال  اول در بنـده  کـه  آنچه ي جمله از  و رانی
 فعالیت يفضا گسترش بر هیتک ي مسئله نیهم کردم، انیب کشور نیمسئول
 کـرده  هیـ تک نقطـه  نیا يرو دشمن بخصوص چون چرا؟ .است ياقتصاد
 يمتمـاد  يسالها نیا طول در ،یاسالم انقالب دشمن .کندیم هیتک و است

 و عـزم  شکسـتن  يبـرا  ممکـن  يراههـا  ي همـه  از - سـال  یس بیقر -
 از ،یاسـ یس ي توطئـه  از شـده؛  عمل وارد و آمده شیپ رانیاملّت  ي اراده
 کـه  يزهرآلـود  غـات یتبل از سـاله،  هشت جنگ لیتحم از ،ینظام يکودتا

 هیـ عل ياستکبار و یستیونیصه يبلندگوها از - صلمتّ - روز شبانه طور به
 را کارهـا  ي همـه  .میشـود  پخـش  یاسـالم  يجمهـور  نظـام  و رانیاملّت 
ـ املّـت   بتواننـد  بلکـه  که اند دهیرس جهینت نیا به اند؛ کرده ـ  در را رانی  کی

                                                           
 2/7/1388 ،در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 1
 2/1/1383 ،در صحن جامع رضوي مشهد مقدس. 2
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  1 .کنند گرفتار ياقتصاد ي توطئه

 ياقتصاد اختالل هب دشمن چشم
 - گذشته سال اول هم و امسال اول هم من ،ياقتصاد مسائل ي درباره

 چشـمش  دشمن امروز گفتم: و دادم رکتذ - مردم به هم ن،یمسئول به هم
ـ ا بتوانند هکبل تا است ياقتصاد اسحس ي نقطه به  لحـاظ  از را شـور ک نی

 هرچـه  و ننـد ک ادجیا اختالل توانندیم هرچه .نندک اختالل دچار ياقتصاد
ـ ا هسـت!  اخـتالل  هک نندک وانمود غاتشانیتبل در توانند،ینم هم  يارکـ  نی

 مختلـف  يلهاکشـ  بـه  و قدرت با ما، دشمنان غاتیتبل در امروز هک است
  2 .ردیگیم انجام

 انقالب اسالمی کردن منحرف )5.5
ـ ا ندیکم یسع ند؛ینش ینم اریکب امام دشمن انقالب، دشمن  انقـالب  نی

 الزم نیبنـابرا  ؛انقـالب  راه ردنکـ  منحرف با جور؟ چه .اوردیب در پا از را
 ییجـو  صـرفه  و یمال انضباط هم مقابله راه .میباش داشته شاخص ما است

  3 .است ییمصرفگرا به ي زگرانهیپره نگاه و

 میتحر )6 .5
 ي حملـه  اند، ردهک دیتهد اند، ردهک میتحر هک است سال یس هم امروز

 بـه  را یامنیت و یاسیس ي دهیتن يها هکشب اند، ردهک اثتخب اند، ردهک ینظام
 مضـاعف  صورت به روز روزبه طور نیهم همملّت  نیا اند؛ انداختهاو  جان

                                                           
 15/2/1387 ،نیدر دیدار هزاران نفر از مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممس. 1
 11/2/1387 ،در دیدار با مردم شیراز. 2
ي تهران در حرم امام خمینی (ره) در بیست و یکمین سالگرد  هاي نماز جمعه خطبه. در 3

 14/3/1389 ،ارتحال حضرت امام خمینی (ره)
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 طـور  به یحتّ نشده؛ هم فمتوقّ نرفته، عقب فقط نه رفته؛ شیپ رده،ک رشد

  1 .ردهک رشد متعارف از شیب رده،کن رشد هم متعارف

 هدف از تحریم
ه کــمهــا و فشــارها گفتنــد یى تحر نــونى، زمــان مســئلهکى  در برهــه

ردنـد.  کم هم یم؛ تنظینکم یننده تنظک م فلجیران تحریاملّت  م براىیخواهیم
مهـا را  ید تحریى جد مرحله یکست و دوى بهمن، یدو سه روز قبل از ب

بـاز   -ن سـال  یدر مـرداد همـ   -ردند؛ چند ماه قبـل هـم   کوارد معادالت 
ست و دوى بهمنِ امسـال  یام بیعنى در ایانجام دادند. ار را کن یداً هممجد
د یـ د چه؟ بـه ام یش دادند. به امیال خودشان فشارها را بر مردم افزایبه خ

ه امسـال  کـ ن بود یران ایاملّت  ردن مردم. جواب چه بود؟ جوابک سست
   .ست و دوى بهمن از سالهاى قبل پرشورتر استیى بیمایراهپ

ـ ته نخواهد شد؛ اره برداشکمها با مذایتحر ن را مـن بـه شـما عـرض     ی
ملّت  ردنک مها خستهیگرى است. هدف تحریز دیمها چینم. هدف تحرکب
ه کـ ره هـم  کران از نظام اسالمى است. مـذا یاملّت  ردنک جداران است، یا

ران باز در صحنه باقى باشـد و بـر حقـوق خـود     یاملّت  رد، اگریانجام بگ
  اهد داشت.مها وجود خوین تحریاصرار بورزد، ا

 ت تحریمعلّ ؛اقتصادي دشمنان ي ناکارآمدي اسلحه
خواهـد، راه را  یدانـد چـه م  یمان، میرت، با ایتى با عزم راسخ، با بصملّ

ـ  هم بلد است، سختى تمام تحم نـد؛ در مقابـل   یکل مها را هم با شجاعت
ـ کى و اقتصادى نیتاسى و نظامى و امیهاى گوناگون س ت، اسلحهن ملّیا د نُ

                                                           
کشور به مناسبت سالروز میالد حضرت زینب  ي در دیدار گروه کثیري از پرستاران نمونه. 1

 1/2/1389 ،اهللا علیها) سالمکبري (
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لذا دشمن در حال انفعال است. دشـمنان چـون در حـال انفعالنـد،     است؛ 
  1 .نندیکرمنطقى میات غکحر

 دورزدن تحریمها
 یقـین  هـم  بنـده  میـزنیم؛  دور را تحریمها ما هک گفتند درست دوستان

 نندگانک تحریم میزنند، دور را تحریمها شورک مسئولین و ایرانملّت  .دارم
 هـاي  زمینـه  در گذشـته  سـالهاي  در هک ريدیگ موارد مثل نند؛کمی امکنا را

ـ  هک بود سیاسی ـ  ردنـد، ک اشـتباهی  کی  بعـد  دادنـد،  انجـام  تـی کحر کی
 مـورد  چنـد . ننـد ک عذرخواهی یکی یکی برگردند، شدند مجبور خودشان
 سـال  بیسـت  ده ایـن  در. نمیداننـد  جوانهـا  حاال. دیگر البد هست یادتان
. اسـت  جـور  همـین  هم دفعه نای. دادند انجام بار چند ارهاک این از اخیر،
 ي همـه . تحـریمیم  در است سال سی ما نیست، جدید ما براي تحریم البتّه
 در ایـران، ملّـت   عظـیم  تکـ حر ایـن  ي همه است، شده هک ارهاییک این

 ایـن  ولی خب،. نندکب نمیتوانند اريک بنابراین گرفته؛ انجام تحریم فضاي
 موظّـف  را خـود  هکـ  رشوک دلسوزان و مسئوالن ي همه براي است دلیلی
 پررونـق  بـه  ارآفرینی،کـ  بـه  تولیـد،  به ار،ک ایجاد به بدانند لّفکم بدانند،

ـ  امـروز  حقیقتـاً  ایـران  شـور ک هک عظیم؛ ارگاهک این روزافزون ردنک  کی
  2 .بدانند موظّف باید را خودشان همه. است عظیمی ارگاهک

 جامعه خواص بر يگذار هیسرما )7.5
ت  اقسـام  و انـواع  ند؛یکم را ارک اقسام و انواع دشمن الیـنـد؛ یکم را فع 

 خـواص  دشـمن،  يهـا   توطئه آماج و هدف من، گمان به امروز هم عمده

                                                           
 28/11/1391. در دیدار مردم آذربایجان، 1
 16/6/1389. در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 2



 125  بخش دوم: شرایط و الزمات راهبردي...
 
 ذهـن  تـا  ننـد یکم یطرّاحـ  نندینشـ  یمـ  .است خواص دشمن، آماج است؛

 1 .نندک عوض را خواص

 دشمن یدشمن از مردم اذهان کردن منحرف )8.5
 رکـ من هرگـز  مـا  .اسـت  ندشـم  یدشـمن  از مردم ذهن ردنک منصرف

ـ  التکمش و گوناگون هاي یینارسا در هک میستین  راه سـر  بـر  هکـ  یفراوان
 ،یاجتمـاع  يرهایتقصـ  و یشخص يرهایتقص ،دیآ یم شیپ افراد و جامعه

ـ ترد چیهـ  نیا در دارد؛ وجود درون از ـ ا یسـ ک سـت؛ ین يدی  رکـ من را نی
 دشـمن  2.ستین

ـ  هـم  نیا شد، يارک ي ضربه نیا و زد ما به يا ضربه اگر هم ـ  نْم کنَّفْس 
رد و کـ ه دشـمن حملـه   کـ حد هم در جنگ اُ .ستین یکّن شیدر ا است؛

ـ قت مسلمانها از خودشان ضـربه خوردنـد؛ در ا  یضربه زد، در حق ه کـ ن ی
 نخـورد،  ضـربه  بخواهـد  انسان اگر هک است نیا تهکن منتها ست؛ین یبحث
ــبا ــدیبب را دشــمن نقــش دی ــوازم از یکــی .ن ــه ل ــرا مالحظــه و توج  يب

 ما نیا از بزند؛ ضربه ما به خواهدیم هک است یدشمن دنید نخوردن، ضربه
 3 .نندک غافل دینبا را

  4ییگرا مصرف )9.5
 

                                                           
 2/7/1388 ،در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 1
هرچه از خوبیها به تو میرسد از جانب خداست؛ و آنچه از بدى به ؛ 79 ي آیه نساء، ي سوره. 2

 .سد از خود توستتو میر
 2/7/1388 ،در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 3
 ..است شده رداختهپ لمفص بطور 3 فصل، 2بخش  ذیل در موضوع اینه . ب4
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 دشمن با مقابله رهیافتهاي )6
   متعال يخدا به ظن حسن تیتقو

ـ تقو مـردم  در دیبا را یاله ي وعده به و متعال يخدا به ظن حسن  تی
 يخـدا  .میباشـ  داشته ظن حسن متعال يخدا به یستیبا هم ما خود .دینک

 ما به او 1 د:یگویم ما به او است؛ نیالقائل  اصدق متعال
 ؛دینهراسـ  دشـمن  از ه:کـ  دیگویم او 2 ه:ک دیفرمایم

  4 .ندیکم انیب ند؛یکم نیتلق را نیا ما به او .3

 سنگر یک ؛منؤم هر دل
هـزار تـا    دلهاست؛ سنگر نیا ،ستین ابانیخ درون يسنگرها سنگرها

 بـا  ي زهیباانگ انسان هر ،یمؤمن هر عدد به است؛ سنگر هزاران ست،یهم ن
 یوقتملّت  یک اگر .دارد وجود دشمن تهاجم مقابل در سنگر یک ،یشرف
ـ  چـه  او راه سر نداند ند،یکم تکحر یهدف یک دنبال به  اسـت،  یخطرات
 نـد، ک رها را خود نها،یا قابلم در ردک دیبا چه هستند، ییها ردهک نیمک چه
 5.خورد خواهد ضربه باشد، الیخ یب ند،ک رها را خود يبندها و دیق

 دیعقا از دفاع يبرا قدرتمندشدن
ـ با م،ینـ ک یزنـدگ  مسـلمان  میبخـواه  اگـر  هک میا دهیفهم هم را نیا  دی

 مقابل در دمانیعقا از و هدفمان از و خودمان از میبتوان تا میباش قدرتمند
 از شـورمان، ک حقـوق  از میبتـوان  تا میباش قدرتمند دیبا .مینک اعدف دشمن

                                                           
 ؛ قطعاً، خداوند کسانی را که او را یاري نمایند، یاري خواهد کرد.40 ي آیه ج،ح ي سوره 1.
 ؛ هر کس با خداوند باشد، خداوند با اوست.197، ص 79 امه مجلسی، ج بحار األنوار، علّ .2
 ؛ قطعاً نیرنگ شیطان، در نهایت ضعف است.76 ي آیه نساء، ي سوره .3
 ،هي همایش غزّ سطینی شرکت کننده در افتتاحیههاي جهادي فل دیدار رهبران گروه . در4

8/12/1388 
 6/11/1388 ،بهمن 6 ي دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه. در 5
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 مـا  م؛ینـ ک دفـاع  خودمـان  حقوق از -ملّت  یک عنوان به - مانملّت حقوق
 1 .میهست نیا دنبال

 ینید یمبان از حیصح كدر
ـ د یمبـان  از حیصح كدر  موضـوعات  از و ینـ ید موضـوعات  از و نی
ـ برک یعنـ ی ،یعمـوم  و یلّک میمفاه آن با منطبق یخارج  اتیصـغر  و اتی
ـ  م؛یباشـ  نداشـته  ترس م،یباش داشته شجاعت ما هکنیا به دارد اجیاحت  اوالّ

 مقابـل  در انفعـال  مـان، یآبرو از تـرس  جانمـان،  از ترس مالمان، از ترس
ـ ا اگـر  فضـا؛  از ترس جو، از ترس دشمن،  مـا  هیـ عل م،یبـزن  را حـرف  نی
 چسـباند؛  خواهنـد  ما به را هکل فالن م،یبزن را حرف نیا اگر بود؛ خواهند

ـ انسـان بـه خـاطر ا    یگـاه  .نـد یکم مختل هم را انسان فهم ترسها نیا ن ی
ـ ترسها، به خـاطر ا  فهمـد؛  ین مالحظـات، صـورت مسـئله را درسـت نم    ی

ند؛ موجب اشـتباه خواهـد   کند و حل بکب كتواند مسئله را درست درینم
  3 .تاس مهم یلیخ 2 لذا ؛شد

   قیعم مانیا وجود
شور مـا  کاست بر  يمتماد يه سالهاک ییمهایاز دل انواع و اقسام تحر

د و به فضـا پرتـاب   یآ یرون میب» دیام ي ماهواره«رده اند، ناگهان کل یتحم
 ییه انجـام دادنـد، ناگهـان توانـا    کـ  ییهایریسـختگ  ي از دل همـه  .شودیم
اسـت و دربسـت،    يورار محدود و محصـ ک یکه ک -وم یردن اورانک یغن
د برود یجا نبا چیآنها ه ي بزرگ است و بدون اجازه يطلقِ قدرتها کلم- 

ـ ا .دهـد یرد و خودش را نشان میگیند و جان میکشور رشد مکن یدر ا ن ی

                                                           
 6/11/1388 ،بهمن 6 ي دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه. در 1

 کس غیر خدا، نمیترسند. ؛ از هیچ39 ي احزاب، آیه ي سوره 2.
 2/7/1388 ،خبرگان رهبريدر دیدار اعضاي مجلس . 3
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ـ تهد نـدارد،  اثر هم میتحره دشمن نتوانسته، کن است یا ي دهنده نشان  دی
 آن بـه  کـی متّ هک را دخو راسخ عزمملّت  نیا چون چرا؟ .ندارد اثر هم او
ـ  و نـد یکم تکـ حر و است ردهک حفظ ست،ا قیعم مانیا  و رود؛یـ م شیپ
  1 .توانندینم

 شعارها يجد ردنک دنبال
 همـان  با هک است یاسالم يجمهور واقعاً یوقت آن یاسالم يجمهور

 امـام  كمبـار  اتیـ ح دوران در هکـ  ییزهـا یچ همان امام، مکمستح یمبان
ـ  شعارها همان با شد،یم دنبال بجد بود، شعار بود، مطرح  هـر  .بـرود  شیپ
 بنـده  نم،یکـ م عـرض  رتیبصـ  بـا  مـن  - میرفت شیپ شعارها آن با ما جا

 بـوده  مـا  بـا  شـرفت یپ - ردمکـ  شیآزما یکنزد از را سال یس نیا اوضاع
 هـم  ییایدن منفعت است، بوده ما با عزّت است، بوده ما با يروزیپ است،

 به م،یآمد وتاهک و میردک یننشی بعق هاشعار آن از هرجا است؛ بوده ما با
 بـه  عـزّت  م،یردکـ  دایـ پ عقبگـرد  م،یردک دایپ ضعف م،یداد دانیم دشمن
 لحاظ از است؛ آمده شتریپ است، شده تر     يجر دشمن است، امدهین دست
التکمش عالج نندک الیخ یبعض هک خطاست نیا .میردک ضرر هم يماد 
 التکمشـ  چـه  ،یاجتماع تالکمش چه ،ياقتصاد التکمش چه - شورک
 نـدازد؛ یب را سـالح  برکمست دشمن مقابل در انسان هک است نیا - یاسیس

  2 .خواهدیم را نیهم برکمست دشمن

 امروز یاساس ازین ؛ياریهوش
 شـناخت  اسـت،  الزم ياریهوشـ  مـا  يبـرا  زیـ چ همـه  از شتریب امروز
 بـادا م د؛یـ نک اشـتباه  دشمن با را دوست مبادا .است الزم دشمن و دوست

                                                           
 19/11/1387 ،ی ارتشایدر دیدار فرماندهان و کارکنان نیروي هو. 1
 20/6/1388 ،ي تهران هاي نماز جمعه خطبه. در 2
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ـ با دشمن با هک يرفتار مبادا د؛ینک مخلوط را دشمن و دوست  داشـت،  دی
  1 .جناحهاست ي همه به خطاب ن،یا .دیبده انجام دوست با

 دشمن به ندادن نشان ضعف
 همـان  بـه  دشـمن  م،یردکـ  یوتاهک و میداد نشان ضعف ما هک یزمان
 .اسـت بت یاسالم دچـار مصـ   يایدن يجا امروز جابه .ردک يشرویپ اندازه
بت است، افغانسـتان دچـار   یبت است، عراق دچار مصین دچار مصیفلسط
ن جهـانخواران  یهم ياز سو یاسالم يشورهاکاز  ياریبت است؛ بسیمص

ـ م بـر ا یتـوان یبه اسالم م کما با تمس .دندیبران در معرض تهدکو مست ن ی
  2 .میستیم در مقابل دشمن بایتوانیم؛ مییایضعفها فائق ب

 دشمن با ارزهمب مصائب شناخت
 راه سـر  ندانـد  ند،یکم تکحر یهدف یک دنبال به یوقتملّت  یک اگر

 مقابـل  در ردک دیبا چه هستند، هایی هردک نیمک چه است، یخطرات چه او
ـ  نـد، ک رها را خود يبندها و دیق ند،ک رها را خود نها،یا  باشـد،  الیـ خ یب

 یبزرگـ  هـدف  یـک  جهـت  در هکـ  ییهـا ملّت ي همه .خورد خواهد ضربه
 گرید هک افتادند آنچنان یگاه و خوردند ضربه راه وسط و ردندک تکحر
 انتظـار  در هچ ندانستند شد: آغاز جا نیهم از لشانکمش نشدند، بلند قرنها

 گذشـته  يدرسـها  .ردنـد کن آماده آن با ي مواجهه يبرا را خود و آنهاست
 ار نهـا یمک م،یبشناسـ  م،یبفهمـ  را راهمـان  هکـ  نـد یکم مـا  به را کمک نیا

  3 .میبشناس را ها ردهک نیمک م،یبشناس
 

                                                           
 15/4/1388 ،الم)الس در سالروز والدت حضرت امیرالمومنین (علیه. 1
 ،بر مکرم اسالمي پیام مناسبت مبعث فرخنده در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام به. 2

23/6/1383 
 6/11/1388 ،بهمن 6 ي دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه. در 3
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 فصل چهارم
 تریزي بلندمد لزوم برنامه 

 دشمن با مقابله يبرا مدتبلند يزیر برنامه
 مـا  انقـالب  و مـا  شـور ک يبـرا  دشـمن  ي جبهـه  هکـ  میدار قبول اگر
ـ ر برنامه دیبا هم ما پس دارد، مدتبلند يزیر برنامه  داشـته  مـدت بلند يزی
 تبشـد  هکـ  انقالب و اسالم دشمنان ي جبهه هک ردک بولق شودینم .میباش
ـ ر برنامه شوند،یم دیتهد یاسالم يداریب ي هیناح از  نداشـته  مـدت بلند يزی

 م،یباشـ  لـوح  سـاده  یلـ یخ مگـر  ند،ک باور تواندینم سک چیه را نیا باشند؛
  1 .مینک باور را نیا هک میباش غافل

  ساله ستیب انداز چشم سند )1
  موفّقیت شرط ؛يزیر مهبرنا در ثبات
ـ ا و باشـد  نظـر  در انـداز  چشم سند ها، يزیر برنامه ي همه در  در را نی
ت  شرط ،يزیر برنامه در ثبات .نندک مالحظه سطوح ي همه اسـت  موفّقیـ. 
 نیا البتّه هک - نباشد درست جهت در استمرار و يزیر برنامه در ثبات اگر
 و است یکی يریگجهت نکل شد، خواهد هم حیتصح راه طول در تکحر

 .دیرسـ  نخواهـد  جـه ینت بـه  شـور ک شـرفت یپ و یسازندگ - دارد استمرار
ـ دار برنامـه  یـک  مـا  سال هر .دیریبگ نظر در را سال ستیب  ي برنامـه  - می

 يریـ جهتگ باشد بنا اگر هک - میشود داده مجلس به بودجه با هک ساله یک
 هکـ  هم را ییارهاک الًاص ها، برنامه نیا در تناقض دارد انکام نباشد، ممنظّ

ـ ا ردهکـ  درسـت  سـاله  پـنج  يها برنامه ما .ندک یخنث رد،یگیم انجام  در - می
 جهـت  در امـروز  ي سـاله  پـنج  ي برنامه اگراما  - است معمول ایدن ي همه
 ي سـاله  پـنج  ي برنامـه  مقابـل  جهت در ای روزید ي ساله پنج ي برنامه مقابل

                                                           
 4/8/1389 ،دیدار دانشجویان و جوانان استان قم. در 1



 131  بخش دوم: شرایط و الزمات راهبردي...
 
ـ  از را گریهمـد  ارهاک نیا باشد، فردا  هرگـز  اصـالح  و بـرد  خواهـد  نیب

 جـه، ینت و ننـد یکم یخنث را گریهمد                 هافعالیت چون گرفت؛ نخواهد صورت
 ي برنامـه  فتد،ین اتّفاق نیا هکنیا يبرا ما .استملّی  يها هیسرما شدن عیضا
ـ ا .میردکـ  هیته انداز چشم سند عنوان به را عام یلّک مدتبلند  ي برنامـه  ن،ی
ـ ز هـا  برنامـه  .اسـت  ساله ستیب یلّک ـ ا ری ـ با سـقف  نی  رنـد؛ یبگ لکشـ  دی

 ارکـ  سـر  یدولتـ  هـر  .نندک تکحر دیبا جهت نیا در ساله پنج يها برنامه
 البتّـه  .هم لمکم شوندیم ها برنامه وقت آن ند؛ک حفظ را جهت نیا ،دیآ یم

ار کـ ها تنـد   ینند، بعضیکمار کند کها  ی؛ بعضستندین جور یک همه                                 دولتها
جور  ها آن یآورند، بعض یشان را به صحنه میروین ي همهها  ینند، بعضیکم
 اش نهـا همـه  ینند؛ اکن ینند، بعضکن است اشتباهات بکمم یستند، بعضین

ـ با يریجهتگ یول قابل اصالح است؛  ي همـه  در نیبنـابرا  ؛باشـد  یکـی  دی
  1 .دینک مالحظه هم را نیا هایزیر برنامه

 انداز چشم سند تحقّق در دولت هرهتمام ا
ـ ا اسـت،  شـده  نیـی تع یروشن انداز چشم  .اسـت  یارزشـ  بـا  سـند  نی
 نـد، یآ یمـ  ارکـ  سـر  بـر  مـردم  انتخـاب  با گریدیک سر پشت هک یی                                دولتها

 دامکـ  هر نند؛ک مشخّص را اهداف انداز، چشم سند نیا اساس بر توانندیم
 وجـود  .بسـپارند  يبعـد  دولت به را ارک ي دنباله و بروند را اهر از یبخش
  2 .است یاسالم يجمهور نظام ارزش با اناتکام از یکی انداز، چشم سند

 یکلّ ايسیاسته در تغییر عدم
 و پرنشـاط  يروهـا ین و نو يها دگاهید و ارهاکابت با ما يارک ي                هافعالیت

ـ ک ي                اسـتها یس نیکل ند،ک دایپ رییتغ نو نوبه ـ نبا مـان  یلّ  و التهـاب  دچـار  دی
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ـ د انـداز  چشـم  سند در هک يمستمرّ یاسیس خط یعنی شود؛ اغتشاش  دهی
  1 .ندک دایپ ادامه یستیبا شده،

 انداز چشم سند تحقّقبراي  ي برنامه و تدبیر صحیح اهتمام در ارائه
 مـورد  دولت یلّک ياه يریجهتگ در دیبا ما نظر به هک يموارد از یکی
 یـک  انداز چشم سند نیا .است انداز چشم سند ي مسئله رد،یبگ قرار توجه

شـد، مطالعـه شـد،     یبررسـ  گرفـت؛  انجـام  شورک در هک بود یاساس ارک
بـا   .سـت ین سند هـم آمـده، شـعار ن   یه در اکآنچه  .ده شدیجوانبش سنج

ـ ا .م شـده ین سند تنظـ یات، ایانات و واقعکبه ام توجه د در واقـع  ن سـن ی
ـ  .ماست ي ساله ستیراه ب ي نقشه ـ ب، از اخُ سـالش   سـال، پـنج   سـت ین بی

ـ  هم چشم به یکسال با  ستین بیم اینیب یوقت م یک .گذشت تمـام   یزدن
رد، یـ د انجـام بگ یه باک ییارهاکاز  ییک .میم چقدر جلو رفتینید ببیبا .شد
ـ م از ایم چقدر ما توانسـت ینید ببین است؛ بایهم سـمت آن   ن نقشـه را بـه  ی

 م،یر را نداشـته باشـ  کـ ن ذُیو ا توجهن یوالّا اگر چنانچه ا .مینک یهدفها ط
ـ  سـال  ده فرضاً مینیبیم م،ینیکم باز چشم وقت یک ـ ا از سـال  دوازده ای  نی
 یطـ  م،ینـ ک یطـ  مدت نیا در دیبا هک را یراه آن هنوز ما گذشت، زمان

 نیبنـابرا  ؛نـدارد  انکـ ام راه آن ردنک یط هم مدت نیا ي بقیه در م؛یردکن
 هک یی                هافعالیت و تالشها نیب ردیبگ انجام یحیصح يبند میتقس یک یستیبا
 از يا برهه هر در تا میدار اهداف آن تا ما هک يریمس نیا نیب و بشود دیبا

 یسـت یبا من نظر به .میباش ردهک شرفتیپ برهه، آن انکام تناسب به زمان،
  2 .ردک یبررس جا یک را نیا
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 انداز حرکت دولت در راستاي اهداف سند چشم
 هکـ  یکیفیتـ  همان به ح،یصح يزیر برنامه با خدمتگزار و محترم دولت

 شـده  اعـالم  هک یی                استهایس و شده بیتصو ساله ستیب انداز چشم سند در
 یعلم ي توسعه و یعموم رفاه عدالت، هم                 استهایس نیا جهت هک - است

ـ ا در - است محور عدالت و جانبه همه و یفنّ و  .نـد ک تکـ حر جهـت  نی
  1 .ستین دسترس از دور واال، اهداف نیا به یابیدست

   انداز چشم سند از یعلم و یقیتحق يها پروژه استخراج لزوم
 ارشناسـان ک از سکهـر  .اسـت  شـده  یارشناسـ ک سـند  یک سند، نیا

 رده،کـ  اظهارنظر سند نیا به راجع مختلف ي                                بخشها به ي وابسته ياقتصاد
 راتکمذا در را بازتابش ما هم خارج در .است ردهک اظهارنظر زیآم شیستا
 مخاطبـان،  ذهـن  در یاسـ یس يانطباعهـا  در و یاسـ یس اسـناد  در ،یاسیس
 مربـوط  یـی                                 بخشها سند، نیا در .دینک ارک سند نیا يرو دارد جا .میا افتهی
 جا  -هم اشاره کردند  یقیدکتر توف يکه آقا یفصول -  هاست دانشگاه به

 و یقـ یتحق يهـا  پروژه شود؛ قیتحق سند نیا مختلف ي                                بخشها يرو دارد
 سـال،   یـک  ظرف در ارک شرفتیپ با بعد شود؛ استخراج سند نیا از یعلم
 شـود ینم قـدم  یـک  بـا  هکـ  را سـال  سـت یب باالخره .شود سهیمقا ال،س دو

 اگـر  البتّـه  داد؛ انجام میشود سال ستیب در را ساله ستیب تکحر برداشت؛
 هک شود معلوم دیبا سال  دو ای سال  یک از بعد نیبنابرا ؛ردیبگ انجام خوب

 هاست هدانشگا و دیاسات ارک نیا .میا نرفته ای میا رفته شیپ بخش نیا در ما
 و یدولتـ  نمسـئوال  بسنجند؛ را موانع نند؛ک ارک سند نیا يرو نندیبنش هک

ـ ا .شـود  برداشـته  موانـع  تا نندک ییراهنما و کمک را شورک نمسئوال  ن،ی
 2 .است مهم اریبس يارهاک از یکی
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  انداز چشم سند مقام معظّم رهبري؛ تدبیرگر اصلی در تنظیم
 هکـ  شـود  رتصـو  هـم  دینبا .ستا یمهم ي مسئله انداز، چشم سند نیا

 .نـه  نند؛یکم میتنظ دارند و اند نشسته یسانک را یلّک ي                استهایس ای سند نیا
 شـود؛ یم شروع ییجاها یک از و دارد يندیفرا یک نهایا هک است درست

 خـود  رد،یگیم میتصم و ندیکم رکف و ارک نهیزم نیا در هک یسک آن نیکل
 اسـت  ییزهایچ نهایا .است يرهبر ي                                استهایس ،                                تهااسیس نیا است؛ يرهبر

 درآمـده  انداز چشم سند نیا و شده مالحظه جوانب ي همه به توجه با هک
 اعـالم  اشـته، د وجود مدت نیا در هک يا یلّک ي                                استهایس اساس بر و است
ـ  دینبا و شود تیرعا ها برنامه در دیبا نهایا .است شده  البتّـه  .شـود  فتخلّ
امـا   نباشـد؛  متناسـب                                  اسـتها یس بـا  ظاهر به هایکتکتا از یبعض است نکمم

 در هک يزیچ همان به تینها در یکتکتا نیا ندیب یم ند،کب هک تدقّ انسان
  1 .رددگیبرم است، شده میترس انداز چشم سند در ای                                 استهایس

 مقام معظّم رهبري اول اولویت و سفارش ؛انداز چشم سند
 يدر گـزارش آقـا   .اسـت  »انـداز  چشـم  سند« ي مسئله ما اول سفارش

انـداز آمـد؛    گفته شد و اسم سند چشم یوتاهک ي جمله یکجمهور  سییر
 مـال  اسـت؛  یفرادولت ي مسئله یک انداز، چشم سند .ستین یافکن ین اکل
ـ ا و اسـت یس آن و استیس نیا و دولت آن و دولت نیا ـ جر نی  آن و انی

 یارشناسـ ک ارکـ  اسـت؛  مکمترا و فشرده ارک یک محصول ست؛ین انیجر
ـ ا .هسـت  هـم  درسـت  و است؛ شده  النکـ  ي برنامـه  واقـع  در سـند،  نی

 در هکـ  آنچـه  .است لمهک یقیحق يمعنا به سند یک و ماست ي ساله  ستیب
 در چـه  - ها يزیر برنامه ي همه در دیبا .نشده تعارف شده، گفته سند نیا

 راتمقـرّ  و اجـرا  در چـه  هسـتند،  شمسـئول  قانونگذارها هک يقانونگذار
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 مالحظـه  مـورد  را انـداز  چشـم  سند - دیهست شمسئول شماها هک ییاجرا
 جانآ ست،ین انداز چشم سند جهت رد جاهاک دینیبب و دیبسنج د؛یبده قرار
 جمهور سییر مسئولیت فقط نیا .بخورد هیزاو دینگذار و دینک حیتصح را
 - دارد نـه یزم نیا در را مسئولیت نیشتریب جمهور، سییر اگرچه - ستین
 یـی اجرا يها دستگاه رأس در هک است یانیآقا شما یکایک مسئولیت هکبل

 عمـل  يمبنا ثاق،یم یک عنوان هب را انداز چشم سند واقعاً یعنی .دیدار قرار
 .1 .است من دکّمؤ سفارش و تهکن یک نیا .دیبده قرار

 انداز چشم سند تحقّق در همگانی مسئولیت
 نمسـئوال  هکـ  است مهم و معتبر اریبس سند یک ساله ستیب انداز چشم

ه  ي  قـوه  در چـه  - شورک ه  در چـه  ،مجریـي                                بخشـها  در و - نـه مقنّ ي  قـو 
 بـه  و نندک بیتعق را انداز چشم سند نیا گام به گام اند شده فموظّ مختلف

 ي نقطه هر در بااستعداد جوانان و هوشمند مردم .شوند یکنزد اهداف آن
مـن بـه شـما مـردم      .دارند دوش بر نهیزم نیا در یبزرگ مسئولیت شورک
ـ  شـور، ک ساختن هکنم یکز و بخصوص به جوانان عرض میعز  بـردن  شیپ
 مـردم  مـردم؛  و نمسـئوال  نیب كمشتر است؛ كمشتر ي فهیوظ یک شورک

  2 .ندمسئولیت يدارا هم

  انداز چشم سند تحقّقآسان نپنداشتن 
 انـداز  چشـم  نیا تحقّق در شما هک میبگو جوانان شما به خواهمیم من

ـ ه اکـ  یین حرفهـا یهمـ  .دیـ نک فایا را يارآمدک اریبس ينقشها دیتوانیم ن ی
دانشـگاهها   يه استادان و رؤساک ییها ن خواستهیز گفتند؛ همیجوانان عز
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 ي برنامـه  يهـا  همقدمـ  ي ننـده ک نیه تأمکاست  یردند، جزو مطالبکمطرح 
ـ ا سـمت  بـه  دیبا ما .ساله است ستیانداز ب چشم ـ  برنامـه  نی  .میبـرو  شیپ
 يرو را شیپا انسان هک ستین سفالتهآ ي جاده است، قلّه يباال انداز چشم
 خـود  بـه  فشـار  داشتن، عزم ردن،ک تکحر .نه برسد؛ آنجا به و بگذارد گاز

ـ ا يرگهـا  در آن ي هیتغذ و خون سالم و عیسر انیجر و آوردن  البـد ک نی
ـ  سـمت  بـه  تکحر و است رانیاملّت  اسمش هک بزرگ،  .دارد الزم را هقلّ

ـ ق يبـاال  به دنیرس .میا هقلّ يباال گرید م،یدیرس آنجا یوقت  یـک  يبـرا  هلّ
 سک چیه گرید وقت آن .امنیت و نیتمصو هم آبروست، و شرف همملّت 

 .ردیـ بگ را منـافعش  جلو و ندک یگستاخ و ضتعرّ رانیاملّت  به تواندینم
 اسـالم  يایدن از تر عیوس هکبل اسالم، يایدن يبرا ییالگو ارک نیا نیهمچن
  1 .دارد الزم تالش نیا و شد؛ خواهد

انداز چشم سند تحقّقمیزان  بر ینظارت يها گاهدست سازي الفع 
 یسـت ینبا چیهـ  را انـداز  چشـم  سند .است انداز چشم سند راه، ي نقشه

 راه ي نقشـه  یـک  و یواقعـ  سـند  یـک  قتـاً یحق نیا .داد قرار غفلت مورد
 حـاال  .دیـ نک محاسـبه  را خودتـان  ینظـارت  يها دستگاه دیبا .است یقیحق
 اسـت  نکـ مم ننـد؛ کن اسـت  نکـ مم ننـد، کب نظارت است نکمم گرانید

ا   باشـد؛  نـاقص  اسـت  نکمم باشد، درست نظارتشان خـود  درون درامـ، 
 انـداز،  چشـم  اهـداف  به دنیرس در نقشش هک - مجریه ي  قوه ي مجموعه

ـ  را ینظـارت  يهـا  دستگاه - است اسحس اریبس و سـاز  بعـد  د،یـ نک الفع 
 جلـو  چقدر                                 استهایس و ها برنامه مینیبب تا دیندازیب ارک هب را ینظارت يارهاک

 مینـ یبب و مینک نگاه انداز، چشم سند دهم سال هک نباشد نجوریا یعنی رفته؛
 شود معلوم هک دینک رصد باًمرتّ را نهایا یستیبا نه، م؛یا ردهکن دایپ یشرفتیپ

                                                           
 26/9/1382 ،در دیدار استادان و دانشجویان قزوین. 1
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ـ ا شـده  یـک نزد اهـداف  آن بـه  چقـدر  و میا رفته شیپ چقدر  چقـدر  و می

 .است شده فراهم ها نهیزم

  عدالت و شرفتیپ ي دهه به توجه با يریجهتگ )2
 یـک جانبـه و   همـه  یشـرفت جهشـ  یپ یـک ن دهـه  یم در ایخواهیما م

ش هـم  یهـا  نهیخوشبختانه زم .فتدیب اتّفاقجانبه  عِ همهیوس يعدالت گستر
 و شـرفت یپ یسـت یبا شـور ک نمسـئوال  گفتمـان  دهه، نیا در .فراهم است

   1 .باشد عدالت و شرفتیپ د؛باش توسعه
ـ با کـه  دارد وجـود  عمـده  شاخص دو ـ ا دی ـ  حتمـاً  را دو نی  دسـت  هب

 و کشـورها  از یبعضـ  مثـل  ما .عدالت یکی ؛است شرفتیپ یکی م:یاوریب
 بـا  همـراه  را شـرفت یپ مـا  م؛یکنـ ینم فکـر  شـرفت یپ به فقط ایدن ينظامها
 انیم در سرانه مددرآ نیا که است نیا مهم ي مسئلهاما  .میخواهیم عدالت
 یالهـ  ریـ غ ينظامها که است يا نکته آن نیا شود؛یم میتقس جور چهملّت 

ه  آن بـه  گـر ید ،ياستکبار يها نسخه از ي کرده رونوشت ينظامها و توجـ 
 جهات ي همه از کشورمان میخواهیم ما م؛ینکن توجه میتوانینم ما .کنندینم
 ــ  یاسیس لحاظ از ،اوريفن لحاظ از ،ياقتصاد لحاظ از ،یعلم لحاظ از ـ
   2 .کنند دایپ دست رفاه به مردم برسد، شرفتیپ به

 تـا  هکـ نیا نه .عدالت شرفت،یپ است: ندهیآ ي دهه شعار شعار، دو نیا
 شـده  ییاعتنـا  یب عدالت به یلّکب حاال تا هکنیا نه م،یا ردهکن شرفتیپ حاال
 یـک  و انبهج همه یجهش شرفتیپ یک دهه نیا در میخواهیم ما نه، باشد؛
 هـم  شیهـا  نهیزم خوشبختانه .فتدیب اتّفاق جانبه همه عیوس يگستر عدالت

                                                           
 2/6/1387، جمهوري و اعضاي هیئت دولت دیدار رییس . در1
2 .1/1/1387،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
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 و شـرفت یپ یسـت یبا شـور ک نمسـئوال  گفتمـان  دهه، نیا در .است فراهم
   1 .باشد عدالت و شرفتیپ باشد؛ توسعه
 شرفتیپ است؛ عدالت و شرفتیپ انقالب، یاصل گفتمان دهه، نیا در

ــاد ي همــه در ــ ابع ــ و يصــاداقت و یعلم ــدالت و یفرهنگــ و یاخالق  ع
 شـرفت، یپ عنصـر  .يمعنو و يماد اناتکام و فرصتها عیتوز در جانبه همه
 معطـوف  ،ملّـت  انیـ م در نـده کپرا شمار یب ياستعدادها به را ما نگاه دیبا

 در گونـاگون  يهـا  ییتوانا درخشش و خلّاقیت و دیتول يهاظرفیت و سازد
 دیــبا عــدالت عنصــر و نــدک رجســتهب مــا نگــاه در را هــا نــهیزم ي همــه

ـ ا از را، شورک يها ییتوانا و فرصتها از نابرخورداران  و یالهـ  مواهـب  نی
  2 .سازد برخوردار یعموم

 اهتمام در تبدیل موضوع پیشرفت و عدالت به یک گفتمان ملّی
امـا   عـدالت؛  نه و میشود حاصل شرفتیپ نه ردن،ک اعالم با و گفتن با

 شـرفت یپ هـم  ردن،کـ  راسخ را عزمها و هاهمت و ردنکرارکت ردن،ک نییتب با
 در عـدالت،  و شرفتیپ ي مسئله میخواهیم ما .عدالت هم و میشود حاصل
ـ با همه .بشود لیتبدملّی  گفتمان یک به چهارم ي دهه  م؛یبخـواه  را آن دی
 به و ردک نخواهد دایپ تحقّق اتیعمل و يزیر برنامه و یطرّاح م،ینخواه تا

  3 .بشود نییتب دیبا د؛یرس مینخواه هم هدف

  ياقتصاد کالن يشاخصها به توجه با يریجهتگ )3
 م،ینیکم هکیت شیرو حتماً ياقتصاد ي نهیزم در ما هک يگرید زیچ یک
 يآقـا  گزارش در البتّه .است ياقتصاد النک يشاخصها به توجه ي مسئله

                                                           
 2/6/1387، جمهوري و اعضاي هیئت دولت دیدار رییس . در1
 7/3/1387 ،ي مجلس شوراي اسالمی پیام به مناسبت آغاز به کار هشتمین دوره. 2
 27/2/1388 ،در دیدار استادان و دانشجویان کردستان. 3
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 يرو .مینـ کیم دکیـ تأ هم ما نیکل بود، نهیزم نیا در یاتکن ،1جمهور سییر
 در رشـد  نـرخ  عنـوان  به هک يزیچ آن .بشود ارک واقعاً رشد نرخ ي مسئله
ت  در هکـ  آنچه با شده، دهید انداز چشم در ای برنامه افتـاده،  اتّفـاق  واقعیـ 

 التکمشـ  و یجهـان  ياقتصـاد  ودکـ ر عوامـل  از البتّـه  .دارد فاصله یلیخ
ـ  - ددار ریتـأث  مسـلّماً  نهایا - میستین غافل یجهان ياقتصاد  بـاالخره  نیکل

 رکـ ذ و شـده  معـین  شـاخص  عنوان به هک يزیچ آن به تا ردک تالش دیبا
 2 .میشو یکنزد شده،

4( شرفتیپ یرانیا - یماسال يالگو اساس بر لتحو  
 بـه  معقـول،  نـد یفرا یـک  در ،یالهـ  ي  قـوه  و حول به میتوانست ما اگر
 سـند  یـک  نیا م،ینک دایپ دست شرفتیپ یرانیا -یاسالم ي توسعه يالگو

 انـداز  چشـم  و شورک يا برنامه اسناد ي همه به نسبت بود خواهد یباالدست
 و ساله ستیب ياندازها چشم یحتّ یعنی ؛شورک يها ياستگذاریس و شورک
ـ ا اسـاس  بر دیبا شد، خواهد نیتدو ندهیآ در هک ساله ده  نیتـدو  الگـو  نی

ـ با - شـور ک النک ي                                استهایس - شد خواهد هک ییها ياستگذاریس شود؛  دی
 یـک  الگـو،  نیا البتّه .بگنجد الگو نیا درون در و ندک يرویپ الگو نیا از

 آخـر  حرف آمد، خواهد دست به هک آنچه .ستین انعطاف رقابلیغ يالگو
 نـد؛ یکم جـاب یا را یراتـ ییتغ جـاد یا روزگار، ينو نوبه طیشرا ناًیقی ست؛ین
  3 .ردیبگ نجاما دیبا راتییتغ نیا

 بومی الگوسازي لزوم
اردوگـاه   ي ر منسوخ و برافتادهیست، مسین یر غربیشرفت، مسیرِ پیمس

                                                           
 ژاد   ن آقاي محمود احمدي 1.
 8/6/1389 ،دیدار رییس جمهور و اعضاي هیئت دولت. در 2
 10/9/1389 ،هاي راهبردي در نخستین نشست اندیشه. 3
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افتـاده اسـت، همـه     اتّفـاق ه در غرب ک ییبحرانها .ستیم هم نیشرقِ قد
خواهـد   يشـور کر هر یبانگین بحرانها گریه اکم یدانیماست، م يش رویپ

ـ یا مشـخّص  ریمسـ  یستیبا ماس پ .ندکت کر حریه از آن مسکشد   - یران
 بـا  م؛ینـ ک تکـ حر سرعت با را نیا و میریبگ شیپ در را خودمان یاسالم

  1 .مناسب سرعت

 ایرانی ـ اسالمی الگوي نیتدو و یطرّاح دار عهده دولت،
ـ یا ــ   یاسالم شرفتیپ يالگو نیتدو و یطرّاح  در مـن  نظـر  بـه  ،یران

ـ ا جـا ک هک ندیکم رکف انسان چه هر .ندارد وجود دولت جز ییجا چیه  نی
 انجـام  را نیا تواندیم هک ییجا تنها رسدیم نظر به داد، انجام میشود را ارک

 اسـتفاده  هـم  تفکّـر م افراد از واقعاً .است یدولت يها دستگاه نیهم بدهد،
ـ ا چون .نندک یطرّاح را شرفتیپ يالگو نندیبنش و بشود  ي      دهـه  دهـه،  نی

 2 .میآورد هم با عدالت با را شرفتیپ ما .است عدالت و شرفتیپ

  جامع ي نقشه یطرّاح )5
ـ با ما .میدار اجیاحت یعلم جامع ي نقشه به شورک در ما  هکـ  میبـدان  دی
 بـرده  ررّکـ م آن نـام  هکـ  - سـاله  سـت یب انداز چشم هدف به دنیرس يبرا

 بعـد،  .مینـ ک میترسـ  دیبا را نیا ست؟یچ ما یعلم جامع ي نقشه - میشود
 م،مـنظّ  و دار زمان يها يزیر برنامه و یاتیعمل يردهاراهب طبق را نقشه نیا

 4 .مینک املک و پر دیبا جیبتدر ،3پازل یک مثل

                                                           
 14/2/1387. در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاي شیراز، 1
 16/6/1388 ،اعضاي هیئت دولترئیس جمهور و در دیدار . 2
 . جورچین3
 23/5/1385 ،سات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتیا، مؤسه در دیدار رؤساي دانشگاه. 4
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 ـهمقدم
 
 يبـرا  خـود  تـوان  حد در دیبا همگان ،ياقتصاد ي و حماسه جهاد در
ا   بردارند. قدم اقتصاد اصالح امــ او ـ ا در کـه  یالؤسـ  نیل  مطـرح  مقـال  نی

 مطلـوب  ياقتصـاد  نظام ،يرهبر ممعظّ مقام منظر از که است نیا گرددیم
ـ با ياقتصاد شرفتیپ و اصالح و دارد یهای یژگیو چه  یسـمت  چـه  بـه  دی
ـ ا کـه شـود  یم صمشـخّ  شتریب یزمان الؤس نیا اهمیت شوند؟ تیهدا  نی
 ،فرمانده دیکن فرض ،مثال عنوان هب م.یینما سهیمقا یمنظا جنگ با را جهاد

 یچگــونگ از تنهــا نــه افـراد امــا  ،دهــدیم زهـا یخاکر اصــالح بــه دسـتور 
 بلکـه  ودهنبـ  لـع مطّ مطلـوب  زیخـاکر  هاي یژگیو و زهایخاکر قرارگرفتن

 ،زهـا یخاکر اصالح يبرا .اند نیز آشنا نبوده آن مفهوم با یحتّ تاکنون یبرخ
نه تنها وضـع    جهینت در ؛ورزدیم مبادرت يکار به خود ي قهیسل به فرد هر

 دهـد یم نشان یبخوب مثال نیا شد. خواهد هم بدتر بلکه شودیآنها بهتر نم
   است. ياقتصاد جهاد مسائل اهم از مطلوب ياقتصاد نظام شناخت که

، آمـدن بـه آن   منظـور نائـل   و به يپس از شناخت نظام مطلوب اقتصاد
ــ ن بخــشیــرگــذاران ایتاث يچنــد بــرا یالزامــات کننــده،  م از مصــرف(اع

 يبرا ییها ن بخش، شاخصهیا يدکننده و دولت) وجود دارد. در ابتدایتول
ان شده است که گرچه در ابتدا سـاده بـه نظـر    یب يمطلوب اقتصاد يالگو
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ف یوظـا  ی؛ شناخت برخفراوانی در نگاه اقتصاد دارند اهمیتاما  رسندیم
مدت  بلند يزیر م شده (شناخت دشمن، برنامهیترس یبه اصول کلّ توجها ب

طـور خـاص    بـه  لـه  معظّمانات یگر در بید یبعضاما  رد،یگیو...) صورت م
فرهنـگ   صدوراستعمار را  يها از نقشه یکی ،ایشانباشد. یقابل مشاهده م

ن یه اند، کا هتوسعه دانست ين شاخصهایق همیاز طر اسالمی  نظام مخالف
 یارزشمند اسـالم  نین شاخص توسعه بر اساس مضامییتع اهمیتسخن 

ـ راه بر اسـاس آن و در نها  ي جاد نقشهیو ا آن در تـک تـک    ياجـرا  ،تی
دسـت انـدرکاران    ین، دولتمـردان و تمـام  یمحققّ يها را برا ياستگذاریس

 د.  ینمایم يضرور
اسـت   یلزامـات ا ي دربـاره  ،له معظّمانات یبخش، شامل ب نیا يقسمت بعد

آنهـا کـه بـه     تـرین  مهـم ت آن هسـتند.  یملزم به رعا يرگذاران اقتصادیثأکه ت
اسـت.   1»دیـ علـم و تول «باشد یف بر آنها مشرفت کشور متوقّیپ ،ایشان ي گفته
در  چنـد  یذکر شده و در ادامـه بـه الزامـات    ییها هی، ابتدا توصن مهمیان ایدر ب

زمینه بهبود کسب و کار و حمایـت از سـرمایه گـذاري ایرانـی، اشـاره شـده       
نماییم که عوامل بهبودبخش فضاي کسب و کـار و افـزایش    توجهاست. باید 

را تقویـت نماینـد و در   ملّـی   یـد طـور قطـع میتواننـد تول    سرمایه گذاري، بـه 
بـود ایـن   نیـز باعـث به  ملّـی   تولیـد  ي کننـده  یندي موازي، عوامل تقویـت فرا

 شاخصها میگردند.
سـازي    خصوصـی  ي این بخش نیز به الزامـاتی چنـد در زمینـه    ي در ادامه

 ي کیـد جـدي در حـوزه   أمطلوب و صحیح اشاره شده اسـت. آنچـه مـورد ت   
سازي بـه نحـوي اجـرا     یند خصوصیسازي میباشد آن است که فرا خصوصی

ـ    مـردم را وارد   بتوانـد  عبـارت دیگـر   هشود که با روح آن سـازگار باشـد و ب
 دولتی نماید.   مدیریترا جایگزین  مردم مدیریتاقتصادي نماید و  ي عرصه

                                                           
 8/2/1389، دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور. در 1
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م رهبـري فصـلی اسـت کـه در     الگوي مصرفی مطلوب از منظر مقام معظّ
ادامه بدان اشاره شده اسـت. بـدیهی اسـت کـه ایـن الگـو از آن جهـت کـه         

نیز میباشـد.   سمقدیید شارع أبینی اسالمی استوار است، مورد ت جهان اساسبر
 شـرکت  يبرا یهمگان فرصت ،مصرف« يرهبرمعظّم  مقام ي فرموده طبق
لذا این فصـل بـراي عمـوم مـردم و اسـتخراج       ؛است »ياقتصاد جهاد در

ت قدرت پنهان این قشر عظیم در جهـاد اقتصـادي،    یـزیـادي دارد و   اهم
ی لقّرا جهاد اقتصادي خود ت اصول نیا به عمل میتوانند خوانندگان عموم
ي  نکتـه  نـد. ینما يجار و يسار خود یزندگ عاداب ي همه در را آن کنند و

ي نهادهاي حکـومتی آن اسـت    وظیفه عنوان بهبسیار مهم در این حوزه و 
هاي فرهنگی میبایست سیاستهاي کالن فرهنگی خویش را بـر   که دستگاه

 اساس این الگو و براي بهبود وضع مصرف، تنظیم نمایند.
ایـم تـا    به الگوي مطلـوب تجـارت خـارجی پرداختـه     در فصل بعدي

رعایت این الزامات، بتوانـد اسـتقالل و عـزّت جمهـوري اسـالمی را در      
در پایان بخـش، بـه الزامـات    اما  تجارت جهانی ارتقا داده و حفظ نماید.

هاي سنجش اقتصادي سـالم، اشـاره    یکی از شاخصه عنوان به تورمکاهش 
ام معظّـم رهبـري، سیاسـتگذاران اقتصـادي     مقـ  ي شده است. طبق فرموده

میبایست عالوه بر تالش براي رشد مناسـب اقتصـادي در ایـران، کنتـرل     
مـدت   کوتاه ي برنامه تورمرا هم مد نظر داشته باشند و براي کاهش  تورم

در اقتصـاد، تـک رقمـی     تـورم و بلندمدت استخراج نمایند تا در نهایـت  
 شود.

تـوان  ات موجـود در ایـن بخـش از کتـاب، می    با بیان فصول و محتوی
ي  مسئولین نظام را استخراج نمود و در سـایه  ی و رهنموديِاي کلّسیاسته

 اقتصادي را رقم زد. ي عنایات حضرت حق، حماسه
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 فصل اول
 الگوي پیشرفت اقتصادي مطلوب

 کشور ي مسئله نیتر يمحور ؛اقتصاد
 ي همـه  محـور  و ؛شـور ک مسائل نیتر یاساس به میکن توجه یستیبا ما

ـ ا من لذا ؛است ياقتصاد مسائل من نظر به نهایا  جهـاد  سـال « را سـال  نی
 در چـه  دولـت،  در چـه  کشور، نمسئوال از و کنمیم ينامگذار »ياقتصاد
 و شـوند یم ياقتصاد مسائل به مربوط که يگرید يبخشها در چه مجلس،
 حرکـت  با ياقتصاد ي عرصه در که دارم انتظار زمانیعزملّت  از نیهمچن

ـ با ست؛ین یکاف یعیطب حرکت .کنند مجاهدت کنند، کار جهادگونه  در دی
  1.میباش داشته مجاهدانه و یجهش حرکت دان،یم نیا

 شرفتیپ يمعنا
 يبـرا  ییفهـا یسـت؟ تعر یشـرفت چ یه پکـ م ینـ ک مشـخّص م یخواهیم

نهـا را قبـول   یا معمول است؛ مـا اغلـب ا  یشرفته در دنیشور پکشرفت و یپ
ل ینها دلیشور؛ اکشدن  یصنعت شدن و فرا یم؛ مثالً صنعتینکیرد نمم و یدار
فا کد خودیبا یو اساس یاتیشور در مسائل حک؛ ییفاکخود .شرفت استیپ

ـ  یسـ کاگـر بـه   امـا   از باشـد، نـه؛  ین یب یلّکگران بیه از دکنینه ا ،باشد ا ی
ه اگـر  کـ نـد  کم یروابطش را تنظـ  ياج دارد، طوریاحت يزی، در چيشورک

داشـته   يزیـ ل نشـود؛ او هـم چ  کدست آورد، دچار مش آن را به خواست
 دات،یـ تول وفـور  .نیا یعنی ییفاکشور است؛ خودکاز آن یه مورد نکباشد 
 سـطح  يارتقـا  سـواد،  سـطح  يارتقـا  ،يور بهـره  شیافزا صادرات، وفور

 بـه  دادن خـدمت  ،يشـهروند  خـدمات  يارتقـا  مـردم،  یعمـوم  معلومات
ـ  عمر نرخ رشد شهروندان، بـه  دیـ ام ر،یـ اخ راتیـ تعب قـول  بـه  - طمتوس 
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 اهشکـ  .اسـت  درسـت  و اسـت  شـرفت یپ يها نشانه جزو نهایا - یزندگ
 رشـد  شـور، ک در گونـاگون  يهـا  يمـار یب ینک شهیر ان،کودک ریم و مرگ

 شـور ک یـک  يبـرا  ایـ دن در هکـ  است ییشاخصها نها،یا امثال و ارتباطات
  1.میدار قبول و مینیکنم رد را شاخصها نیا ما و نندیکم رکذ شرفتهیپ

 پیشرفت اقتصاد عناصر مهمِّ
الً در قـرار دهنـد: او   توجهن سه عنصر را مورد یشرفت اقتصاد، ایدر پ

د با نگاه علمـى بـه مسـائل نگـاه     یگر، بایى مسائل دامر اقتصاد، مثل همه
ه هـم در آن شـتابزدگى   کـ برانه الزم اسـت،  زى مدیربرنامه یکاً یرد. ثانک

جـور اسـت،    نیى امور اوتاهى نباشد. در همهکندى و کآن نباشد، هم در 
استها یجور است. ثالثاً ثبات و استمرار س نیاس اقتصاد هم ادر مسائل حس

شرفت اقتصـادى  ین سه عنصر را در پیشاءاللّه مسئوالن االزم است. اگر ان
مسئوالن، هم از لحـاظ   -است  توجهمورد  البتّهه کرند، یشور در نظر بگک

ان آنهـا برجسـتگانى هسـتند؛ هـم از لحـاظ دلسـوزى، اهـل        یى در معلم
ى الهى، دشمنان هق الهى، به حول و قویبه توف -رند یاند، اهل تدبدلسوزى

ى ننـد، در مقابلـه  کارى بکـ گـر نتوانسـتند   یه در بخشـهاى د کما همچنان 
 2.نندکتوانند بیچ غلطى نمیهم هملّت  نیاقتصادى با ا

 مردم يبرا یزندگ لیتسه و رفاه جادیا
ـ ک يها يریجهتگ در هک ییزهایچ از یکی ـ با دولـت  یلّ  نظـر  مـورد  دی
ـ با مـردم  يبـرا  را ردنکـ  یزندگ .است مردم يبرا یزندگ لیتسه باشد،  دی
ـ ا انسـان  چنانچه اگر هک است مهم سرفصل یک نیا .ردک آسان  بـاز  را نی
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ـ د میخـواه  ند،ک  از ياریبسـ  ،ياقتصـاد  يهـا  خواسـته  از ياریبسـ  هکـ  دی
 بـه  میبرسـ  تـا  ،یـک ترونکال دولـت  نیهمـ  دولـت،  به مربوط يردهاکارک

 تحـت  اش همـه  نهایا مهاجرت، از يریجلوگ روستاها، ردنک الفع ي مسئله
 راحـت  بتوانند مردم هک است، مردم يبرا یزندگ ردنک آسان عنوان نیهم

 مختلـف  ي                                بخشـها  در ارک نیا .نندک یزندگ امنیت با بتوانند نند،ک یزندگ
   1.گذاردیم ریتأث

 جانبه همه شرفتیپ )1
 .ستین محض جهت یک در شرفتیپ ست؟یچ شرفتیپ از ما مقصود

 شـور، ک در ابعاد ي همه از .است جانبه همه شرفتیپ شرفت،یپ از مقصود
 ،یملّ ثروت دیتول در شرفتیپ است: شرفتیپ سزاوار و ستهیشا ،ملّت نیا
 ،یالمللـ  نیب عزّت وملّی  اقتدار در شرفتیپ ،اوريفنّ و انشد در شرفتیپ
ت  هم - شورک امنیت در شرفتیپ ،معنویت در و اخالق در شرفتیپ امنیـ 

 .يور بهـره  يارتقا در شرفتیپ - مردم يبرا یاخالق امنیت هم ،یاجتماع
انیم از آنچه که داریم بهترین استفاده را بکنـیم  تومعنایش این است که ما ب

از آنچـه   و موجواز راه موجود  ي از کارخانه وجوداز گاز  موجودز نفت ا
 شـرفت یپ نیهمچن .مبهترین استفاده را بکنی و ست بیشتریناکه در اختیار 

ـ  دچار یملّت اگر هک ؛یاجتماع انضباط و ییقانونگرا در  بشـود،  یقـانون  یب
 و معقـول  شـرفت یپ چیهـ  بشود، مکحا مردم عمل و ذهن بر ینکش قانون
 و وحـدت  در شـرفت یپ .شـد  نخواهـد  شـور ک وملّت  آن بینص یدرست

 هـم  به را آن اند ردهک یسع انقالب اول از دشمنان هک يزیچ ؛یملّ انسجام
 ییها نهیزم ي همه با را خود انسجام و حاداتّ ماملّت  خوشبختانهاما  بزنند؛

 ست؛ا ردهک حفظ رد،یبگ قرار سوءاستفاده مورد تفرقه يبرا بود نکمم هک
ـ با ما را نیا  رفـاه  در شـرفت یپ .میببخشـ  ارتقـا  و مینـ ک شـتر یب هرچـه  دی
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 رشـد  در شرفتیپ .شوند برخوردار رفاه از بتوانند طبقات ي همه ؛یعموم
 يبـرا  یاسـ یس لیـ تحل قـدرت  ،یاسـ یس رشـد  ،یاسیس كدر هک ؛یاسیس

 مقابل در نیپوالد حصار یک مثل ما،ملّت  جمعیت مانند یمیعظ جمعیت
 .میببـر  بـاال  را خود یاسیس رشد دیبا ما لذا است؛ دشمنان يها یبدخواه
امـا   نـد؛ یجلو هاملّت از ياریبس از هم امروز ،یاسیس رشد لحاظ از ما مردم
 ي اراده و عـزم  ،يریپذ مسئولیت .مینک شرفتیپ دیبا هم جهت نیا در باز
 بـا  ود،شینم حرف با البتّه .بشود شرفتیپ دیبا ها نهیزم نیا ي همه در ؛یملّ

 نـدارد؛  ياثر اغذک يرو زهایچ نیا نوشتن داد، انجام يارک توانینم الفاظ
  .دارد الزم يزیر برنامه و كتحرّ

 جانبه همه شرفتیپ ؛ملّت ي مطالبه
 ي  قـوه  از ،یماسال يشورا یپ در یپ مجالس از ،                                دولتها ازملّت  ي مطالبه
ـ با کشـور  .باشـد  نیا دیبا نمسئوال ي همه از و قضائیه  کنـد؛  شـرفت یپ دی

 شیافزا در شرفتیپ ثروت، دیتول در شرفتیپ :                                بخشها ي همه در شرفتیپ
ـ  ي اراده و عـزم  در شـرفت یپ ،يور بهره  وملّـی   حـاد اتّ در شـرفت یپ ،یملّ
 و علـم  يدسـتاوردها  در شـرفت یپ گر،یکدی به مختلف يقشرها یکینزد

 ي فاصله کردن کم در شرفتیپ ،معنویت در و اخالق در شرفتیپ ،فناوري
 وجـدان  بوجودآمـدن  در ،یاجتمـاع  انضباط در ،یمعمو رفاه در ،یطبقات
 در شـرفت یپ ،یاخالقـ  امنیت در شرفتیپ مردم، ما آحاد کیکای در يکار
 1.یملّ نفس  به اعتماد در شرفتیپ ،یاسیس رشد و یآگاه

 پیشرفت در مداري ارزش لزوم
 گفتـه  یگـاه  هکـ  هسـت  حرف دو شور،ک سطح در امروز من، نظر به
 دضـ  حرف، دو نیا ظاهر، در اگرچه است؛ درست حرف، دو هر .میشود

                                                           
1 .1/1/1387،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 



 جهاد اقتصادي   150
 
 هکـ  یوقت ها یبعض .میشود انیب گریهمد مقابل در یگاه و است گریهمد
 ارزشـها  سـراغ  نـد: یگویم شـود، یم زده حرف یسازندگ و توسعه به راجع
 در شـور، ک ياقتصـاد  و يمـاد  ي توسعه و یسازندگ ي مسئله أنّهک .دیبرو

 هک میشود هآورد اسم ارزشها از نطوریا .دارد قرار اهمیت از یمک ي درجه
 .نـدارد  یاهمیتـ  و دارد قرار بعد ي درجه در شور،ک ساختن ي مسئله ایگو

 مـا  نـد: یگویم یبعضـ  شـود، یم ارزشـها  از صحبت هک یوقت مقابل، ي نقطه
 میتـوان ینم را ارزشها نشود، ساخته تکممل اگر .میبساز را تکممل یستیبا
 از یک چیه یعنی است؛ درست دو هر حرف، دو نیا .مینک یمعرف ایدن در
 ابعـاد  تمام از دیبا شورک .ستین يگرید حرف رد واقع در حرف، دو نیا

 ي                                بخشـها  از یبخشـ  يمتصـد  دام،کـ  هر شما یعنی ؛شود ساخته مختلف،
 یحتّ هم باز یستیبا تالشها، نیا و دینیکم هم يادیز تالش د،یهست شورک

 شـما  هکـ  ییتهـا کحر نیا قدرت، و قوت با ـ  هشاءاللَّ ان ـ  و شود مضاعف
 یینهـا  جینتـا  بـه  است، دهیرس هم یخوب جینتا به بعضاً و دیا ردهک شروع
ـ  برسد؛ ـ ا تمـام  در نیکل آن  - يمعنـو  يارزشـها  آن یسـت یبا مراحـل،  نی

 نظـر  در - که دو، سه مورد از آن را بعداً عـرض خـواهم کـرد    ییزهایچ
 آن از شما هک يمقصود آن به ،یسازندگ نیا وقت آن نباشد، اگر هک باشد؛
 یسازندگ قدرت و یاله نظام آن توانست نخواهد و دیرس نخواهد د،یدار

 امکـ اح ي لهیوسـ  بـه  شورک یک وملّت  یک ي اداره قدرت و نید و اسالم
  1.دهد نشان و ندک یرفمع را یاله

 عدالت و شرفتیپ )2
 عدالت مصداق و مفهوم )1.2

 مختلـف  ي                                بخشها در عدالت مینیبب هکنیا يبرا تاس الزم ياریمع یک
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 مراعـات  - ياقتصـاد  ي                                خشـها ب ،یآموزشـ  ي                بخشها ،یفرهنگ ي                بخشها -

ا در بخش آمـوزش  ید در بخش آموزش و پرورش ینکفرض  ؟نه ای شده
ـ ا شـود؟ یم نیتـأم  عـدالت  چگونـه  ؟سـت یار عدالت چیمع یعال ـ با نی  دی

ـ ر برنامه در را اریمع آن میبتوان تا شود مشخّص  در و مینـ ک داخـل  هـا  يزی
 م،ینـدان  تـا  .میبرسـ  نظـر  مـورد  عـدالت  آن به را،اج مقام در و عمل مقام
 عدالت يبرا اریمع و شاخص ردنک نییتع نیبنابرا ؛شودینم م،ینکن فیتعر
ـ  زیـ چ یـک  خودش مختلف، ي                                                بخشها در در دیـ نک فـرض  .اسـت  یمهم 

 -  نمیکاره مه حاال در بخش فرهنگ من اشک گوناگون يها بودجه صرف
 در هکـ  شـود  خاطرجمع انسان میشود چگونه ست؟یچ به عدالت تیرعا

 شـاخص  و اریـ مع نهـا یا نشد؟ ای شد عدالت تیرعا ها بودجه نیا صرف
 1.دارد الزم

  فقر عیتوز با مفهوم عدالتمغایرت مفهوم 
 بحـث  هکـ  یسـان ک ر،یـ نخ .فقـر  عیتوز یعنی عدالت ندیگویم ها یبعض
ـ توز هکـ بل سـت؛ ین فقر عیتوز منظورشان وجه چیه به نند،یکم را عدالت  عی
ـ توز عـدالت  ندیگویم هک ییآنها .است موجود اناتکام ي عادالنه  فقـر  عی
 دیـ تول دنبال د؛ینرو عدالت دنبال هک است نیا حرفشان روح و مغز است،
 رفـتن  ثروت دیتول دنبال .باشد ثروت شود،یم میتقس آنچه تا دیبرو ثروت
 يشـورها ک در امـروز  هکـ  میشـود  يزیـ چ همـان  عـدالت،  بـه  نگاه بدون
  2.مینیکم مشاهده يدار هیسرما

 فرصتها برابر عیتوز یعنی ؛عدالت
 انـات کام برابـر  در بتواننـد  همـه  شور،ک گوناگون افراد هک مینک يارک
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 اسـت،  یبزرگـ  يآرزوهـا  نهـا یا البتّه .نندک استفاده برابر فرصت از شور،ک
 م،ینـ ک ارک و مینک تالش اگر .ستین یافتنین دست است؛ یافتنی دست نیکل
    1.است یشدناما  است، سخت .میبرس آن به میتوانیم

 خـودش  يبـرا  سک هر .نباشد یعموم اناتکام از استفاده در ضیتبع
 مثل است یعموم هک آنچهاما  .اوست خود به قمتعلّ رد،ک فراهم یاناتکام

 یضـ یتبع نهـا یا در دیبا و است شورک ي همه به قمتعلّ ،اناتکام و فرصتها
 يرو بگـذارد  را خـود  يپـا  نفـر  یک هک ندارد یمعن .باشد شتهاند وجود
 غلـط،  يروشها اعمال با ردهکنا يخدا و ترفند با و یدولت نیمأمور دوش
 خودم را ثروت من آقا،« د:یبگو بعد و ندکب يا افسانه يرشد رد،یبگ ازیامت
 بـر  هک یثروت .میندار را يزیچ نیچن ،یاسالم نظام در ».ام آورده دست به
   2.است نامشروع اصل از ست،ین یحیصح ي هیپا

  یطبقات ي فاصله حذف و عدالت
 خطوط یستیبا هک است یعیوس و قیعم اریبس ي واژه یک هم عدالت

 يهـا  فاصـله  اهشکـ  عـدالت،  مـا  نظر به .ردک دایپ و جستجو را آن یاصل
 اگـر  هکـ  نباشـد  ورنجیا .است ییایجغراف يها فاصله اهشک است، یطبقات
 اسـت،  دور زکـ مر از یده ورهک یک ،يشهر یک ،یاستان یک ،يزکمر یک
ت  دچـار  است، گرفته قرار شورک ییایجغراف دور ي نقطه یک در محرومیـ 

ـ ا باشد؛ برخوردار است، یکنزد هک ییآنجااما  باشد؛  .سـت ین عـدالت  نی
ـ اب ییایجغراف يها فاصله شود، برداشته دیبا یطبقات يها فاصله  برداشـته  دی
   3.شود

                                                           
1 .1/1/1388،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
 12/5/1372 ،م ریاست جمهوري آقاي هاشمی رفسنجانیي دو در مراسم تنفیذ حکم دوره. 2
3 .1/1/1388،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
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ارتقـاء   ؛ بگوینـد با مردم حرف بزننـد  نمیکم هیتوص شورک نمسئوال به
 ي اهش فاصـله کـ ن یشـور و همچنـ  ک يدر رشـد اقتصـاد   يور سهم بهره

ـ ا - جامعـه  نییپا و باال يهاکده يدرآمد ي فاصله اهشککه  يدرآمد  نی
 چقـدر  – جامعـه  مختلف ي                                بخشها نیب ياقتصاد افکش درآمدها، افکش

ـ ا اسـالم  سـت؛ ین مـا  مطلـوب                                  افهاکشـ  و ها فاصله نیا .دارد اهمیت  را نی
   1.پسندد ینم

 یعدالت یب از دالیل ؛گذشته يهامحرومیت
 دارد وجـود  یطبقات ي فاصله و تفاوت هنوز شورک در هک دینیب یم اگر

 نمسئوال هک است نیا خاطر به هستند، محرومیت و فقر در یسانک هنوز و
 وجـود  بـه  یطـوالن  انیسـال  در هک يا یخراب .توانندینم نیا از شیب شورک

 آن بشـود  وتـاه ک مدت نیا طول در هک است آن از شتریب و تر قیعم آمده،
 .2.مینک تحمل دینبا هم روز یک میبتوان اگر اوالّ رد،ک برطرف را

  ها نهیزم ي همه در تعدال اجراي لزوم
 اش عمـده  بخـش  یک ست،ین ياقتصاد مسائل در عدالت فقط عدالت

 در نظرها، در نگاهها، در ها، يداور در قضاوتها، در .است اقتصاد ي مسئله
 نظـر  در را عـدالت  شـاخص  یسـت یبا همـه  هـا،  يریموضعگ در اظهارات،

 عـدم  و ياداقتصـ  عـدالت  ي مسـئله  نیهم تر، مبتالبه همه از .میباش داشته
ـ ملّـی   یعموم درآمد و یعموم ثروت ي عادالنه عیتوز  جامعـه  آحـاد  نیب
 .3.است

                                                           
1 .1/1/1390، ضوير ردر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
 8/6/1374 ،ي دولت در دیدار با رییس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفته. 2
 16/6/1388 ،اعضاي هیئت دولترئیس جمهور و در دیدار . 3



 جهاد اقتصادي   154
 

 عدالت و پیشرفت یهمراه اهمیت )2.2
 هاسیاست ي همه در عدالت و پیشرفت رعایت
 طرفـداران  و اسـت  جیرا ایدن در امروز هک یی                                استهایس از یبرخ طبق ما

 در ثـروت  رشـد  و داتیـ تول رشـد  بـه  صـرفاً  هک میستین رد،دا هم يادیز
ـ ا نـه،  م؛ینـ کن رکف آن، نارک در عدالت به و مینک رکف شورک  مـا  منطـق  نی
 با و توسعه با را عدالت میخواهیم هک است نیهم ما نظام ينوآور .ستین

 یمتنـاف  هـم  بـا  نهـا یا و میباشـ  داشـته  هم با و هم نارک در ياقتصاد رشد
ـ  و سازندینم هم با نهایا ندک رتصو هک یگاهدید ما .ستندین ـ با ای ـ ا دی  را نی

 در هـم  موارد؛ ي همه در دیبا تهکن نیا .میندار قبول را، آن ای ردک انتخاب
ـ ک نگـاه  در هـم  ،يساز یخصوص ي مسئله در هم دولت، حجم اهشک  یلّ
 بخـش  و یخصوصـ  بخش انیم منابع میتقس در هم و ياقتصاد مسائل به

  1.شود تیرعا یلتدو بخش و یتعاون

 تالزم مفهوم پیشرفت با عدالت
 عـدالت  هـم  شـرفت یپ بدون و ندارد یمفهوم شرفتیپ عدالت، بدون
 اگـر  .عـدالت  هـم  و باشـد  شـرفت یپ هم دیبا ند؛یکنم دایپ یدرست مفهوم
 بشـود،  الگـو  یاسـالم  يشورهاک يبرا شورک نیا و دیبشو الگو دیبخواه

ـ ا ننـد، یکم ارک او يبرا همه هک ییواال هدف و یقیحق گفتمان یستیبا  نی
   2.باشد

 اسالم مطلوب شرفتیپ
 .سـت ین اسالم نظر مورد شرفتیپ نباشد، همراه عدالت با اگر شرفتیپ

 رقـم  یـک  بـه  را شـور ک یعموم درآمد را،ملّی  ناخالص دیتول ما هک ینیا
                                                           

 4/6/1383 ،در دیدار با رییس جمهور و اعضاي هیئت دولت. 1
 2/6/1387، جمهوري و اعضاي هیئت دولت دیدار رییس . در2
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 يا هعـد  باشـد،  ينابرابر باشد، ضیتبع شورک داخل دراما  م،یبرسان ییباال

ت  و فقـر  در يا عـده  باشـند،  داشته خودشان يبرا الوف و آالف محرومیـ 
ـ ا خواهـد؛ یم اسالم هک ستین يزیچ آن نیا نند،ک یزندگ  یشـرفت یپ آن نی

  1.بشود نیتأم عدالت دیبا .باشد اسالم نظر مورد هک ستین

 ؛ هدفی ناتمامملّی  دیتول شیافزا
 دیـ تول ،اعـداد  و ارقـام  بـا  هک ستین نیا فقط یاسالم يجمهور هدف
 مـا  .سـت ین یافکـ  نیا دهد؛ نشان ییباال رقم مجموع در راملّی  ناخالص
 مـردم  ي همـه  انیـ مملّـی   ثـروت  و باشـد  عدالت دیبا شورک در میمعتقد
  2.مینیکم مبارزه و تالش آن يبرا و ماست بزرگ يآرزو نیا .شود میتقس

 دفه هک نندک رتصو و شوند دایپ شورک نارک و گوشه در یسانک مبادا
 و انـواع  از يا عـده  یعنـ ی !يمـاد  ثروت حجم شیافزا از است عبارت ما

 یزنـدگ  طـور  هر هم گرانید شوند؛ برخوردار ثروت دیتول يراهها اقسام
 شورک طمتوس ي سرانه هک باشد خوش نیا به دلمان هم ما ردند!ک ردند،ک
 فـالن  به نزایم فالن از را شورک لّک دیتول ای برابر، دو به مقدار فالن از را
  3ست!ین نیچن هرگز .میا رسانده زانیم

 يماد ي توسعه از فراتر یاسالم نظام هدف
 ياقتصاد ییوفاکش و ياقتصاد رشد اساس، ،يدار هیسرما ينظامها در

 او نـد، ک ثـروت  دیـ تول بهتر و شتریب هک هر .است ثروت دیتول و ادیازد و
                                                           

1 .1/1/1388،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
 25/9/1382 ،در اجتماع بزرگ مردم قزوین. 2
ــؤمنین   . 3 ــردم، در روز والدت حضــرت امیرالم ــارگزاران و قشــرهاي مختلــف م ــدار ک در دی

 17/10/1371 ،السالم علیه
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ـ آ شیپ لهفاص ای ضیتبع هک ستین نیا مسئله آنجا .است مقدم  فاصـله  .دی
ــدها در ــتن و درآم ــاه نداش ــع رف ــثک جم ــردم، از يری ــ م ــام ینگران  نظ
ـ  ،يدار هیسـرما  نظام در .ستین يدار هیماسر  را ثـروت  هکـ  يریتـداب  یحتّ
 نظـام  .اسـت  يمردود و یمنف ریتداب ،يدار هیسرما نظام نظر از ند،ک میتقس
 را آن تا دینک عجم ثروت مییبگو ما هک ندارد یمعن« د:یگویم يدار هیسرما
 »شد! نخواهد ییوفاکش هکنیا .ندارد یمعن نیا م!ینک میتقس میریبگ شما از

 ثروتمنـد  ي جامعه یک به معتقد یاسالم نظام .ستین نگونهیا یاسالم نظام
 اسـت؛  ياقتصـاد  رشد به معتقد .مانده عقب و ریفق ي جامعه یک نه است،

 ي مسـئله  ،یعمـوم  فاهر يبرا و یاجتماع عدالت يبرا ياقتصاد رشد یول
ـ ا است، اول ي درجه در آنچه .ستین اول  جامعـه  در ریـ فق هکـ  اسـت  نی

   1.نباشد محروم نباشد؛

   عدالت ياجرا براي ثروت، دیتول
ـ فرمایم یاسالم نظام  عـدالت  اصـل، 2 د:ی
 ریـ فق ي جامعـه  یـک  ،یاسـالم  نظـام  .هسـت  ثـروت  دیـ تول ،البتّـه  .است
 از .خواهـد ینم زینـاچ  یعمـوم  درآمـد  یـک  و ریـ فقملّت  یک .خواهدینم

 استخراج را ینیرزمیز منابع دهد،یم شرفتیپ را علم ند؛یکم استفاده ثروتها
 راه صـنعت  و نـد یکم تجـارت  رساند،یم یعقالن رشد به را انسانها ند،یکم
 ،ینـوران  ماکاح نیهم تکبر به اسالم هک داد نشان اسالم خیتار .اندازد یم
 .اسـت  بوده جهان لّک در صنعت و علم صاحب ،یطوالن ي دوره یک در

ا   هسـت؛  ثروت .است عدالت نها،یا ي همه جهتاما  ـ باامـ  در عـدالت  دی
 همه آمدند؛ غمبرانیپ .میزمان امام منتظر عدالت، يبرا .شود نیتضم جامعه

                                                           
 12/5/1372 ،جانیم ریاست جمهوري آقاي هاشمی رفسني دو در مراسم تنفیذ حکم دوره. 1
 325المفردات، ص  ؛638، ص 2افی، ج فسیر الص. ت2
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 یلـ یخ يحرفهـا  نهـا یا .1 آمدنـد؛  قسط ي اقامه يبرا هم

 در و است گفته ما به البالغه نهج است؛ گفته ما به قرآن هک است ییپرمعنا
  2.هست هم هائم اتیروا

 یماندگ عقب در يبرابر یعنی شرفتیپ بدون عدالت
 بشـود؛  اداره عـدالت  بـا  و عادالنـه  کشور میخواهیم شرفت،یپ کنار در

 بـدون  شرفتیپ نه است، بمطلو شرفتیپ بدون عدالت نه .است مهم نیا
 در يبرابـر  ،یمانـدگ  عقب در يبرابر یعنی شرفتیپ بدون عدالت .عدالت
ـ ا فقر؛  مطالبـه  هرگـز  هـم  را عـدالت  بـدون  شـرفت یپ .میخـواه ینم را نی
   .عدالت با همراه شرفت،یپ م؛یکنینم

 مهم شاخص دو ؛شرفتیپ و عدالت
ـ با کـه  دارد وجـود  عمده شاخص دو ـ ا دی ـ  حتمـاً  را دو نی  دسـت   هب

 و کشـورها  از یبعضـ  مثـل  ما .عدالت یکی است، شرفتیپ یکی م:یاوریب
 بـا  همـراه  را شـرفت یپ مـا  م؛یکنـ ینم فکـر  شـرفت یپ به فقط ایدن ينظامها
 انیم در سرانه درآمد نیا که است نیا مهم ي مسئلهاما  .میخواهیم عدالت
 یهـ ال ریـ غ ينظامها که است يا نکته آن نیا شود؛یم میتقس جور چهملّت 

ه  آن بـه  گـر ید ،ياستکبار يها نسخه از ي کرده رونوشت ينظامها و توجـ 
 جهات ي همه از کشورمان میخواهیم ما م؛ینکن توجه میتوانینم ما .کنندینم
 ــ  یاسیس لحاظ از ،فناوري لحاظ از ،ياقتصاد لحاظ از ،یعلم لحاظ از ـ
   3.کنند دایپ دست رفاه به مردم برسد، شرفتیپ به

                                                           
 25آیه  سوره حدید،. 1
 12/5/1376 ،د خاتمیسید محم آقايدر مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوري . 2
3 .1/1/1387،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
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 توسعه یاصل روح ؛عدالت
ـ ا نظـر  از هکـ  ــ  توسعه يالگو یاصل عناصر در هک بجاست اریبس  نی

 اسـت  نظرمد سالمت شیافزا و آموزش شیافزا سرانه، شیافزا مجموعه،
 و شـود  گرفتـه  نظـر  در نهاسـت، یا ي همـه  روح هک هم عدالت استقرار ـ

 انجـام  یاسـالم  يشـورها ک در هکـ  را ییهـا  پـروژه  و اقـدامها  و هـا  برنامه
ـ ا باشـد؛  یاجتماع عدالت استقرار به توجه با م،یهدیم  میتعـال  از یکـی  نی

  1.مینک توجه آن به دیبا ياقتصاد تکحر هر در ما هک است، اسالم بزرگ

عدالت بدون ثروت عاقبت 
 هکـ  میشود يزیچ همان عدالت، به نگاه بدون رفتن ثروت دیتول دنبال
 شـور ک نیتـر  یغنـ  در .مینـ یکم مشاهده يدار هیسرما يشورهاک در امروز
 گرمـا  و سـرما  از و یگرسـنگ  از هکـ  هستند یسانک ـ ایکامر یعنی ـ عالم
 .مینـ یکم مشـاهده  هکـ  اسـت  ییهـا واقعیت سـت؛ ین شعار هک نهایا رند؛یمیم
 سـال  يسـالها  اتاقـه  چهـار  سه آپارتمان یک يآرزو در هک هستند یسانک

ـ ا بـه  تا نندیکم انتیخ روندیم رسند،ینم ییجا به چون و نندیکم تالش  نی
   2.برسند اناتکام

   عدالتي  همقدمرشد و توسعه؛ 
ـ ا در هک آنچه ـ  نی  د،یباشـ  دنبـالش  دقّـت  و وسـواس  بـا  یسـت یبا نیب
 .اسـت  سـازگار  هم توسعه و رشد با هک است »یاجتماع عدالت« ي مسئله
 مـا  هکـ  - ننـد ک تصـور  هـم  حـاال  دیشـا  - ردندیکم تصور نطوریا یبعض
 ي نقطـه  آن بـه  هکـ  یوقت و مینک توسعه و رشد رفص را يا دوره یستیبا

 یاسـالم ، رکـ ف نیا .میپردازیم یاجتماع عدالت نیتأم به م،یدیرس مطلوب
                                                           

 25/6/1383 ،ي اسالمی بانک توسعهکننده در اجالس  در دیدار با اقتصاددانان شرکت. 1
 8/6/1384 ،در دیدار اعضاي هیئت دولت. 2
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 آن .اسـت  عدالت ي همقدم ،توسعه و رشد و است هدف »لتعدا« .ستین

ـ با میبتـوان  اگـر  نباشد، یاجتماع عدالت شورک در هک يروز  را روز آن دی
  1.مینکن تحمل

 اسالمی نظام ياقتصاد یاصل استیس ؛عدالت
 بـا  همـراه  توسعه و رشد امر است الزم ،ياقتصاد ي                                استهایس میتنظ در
ـ  يور بهـره  شیافزا انیجر در یعموم يمند بهره و یاجتماع عدالت ، یملّ
  2.باشد خاص يها گروه و افراد دست در ثروت تداول از يریجلوگ

   عدالت اهمیت )3.2
  اقتصاد یاصل شاقول و شاخص ؛عدالت

ـ با حتمـاً  ياقتصـاد  تـالش  و ياقتصـاد  ارک و ياقتصاد فعالیت  بـا  دی
 بـه  ياقتصـاد  تـالش  هـر  ،عـدالت  بدون .باشد عدالت شاقول و شاخص
 مــا هکــ ســتین نیــا شیمعنــا هــم عــدالت .شــد خواهــد یمنتهــ ضــرر
ـ ا .مینده يگذار هیسرما ي اجازه گذار هیسرما به ای مینکن يگذار هیسرما  نی
راتتصو عـدالت  طرفـدار  را خودشـان  روز آن هک است يافراد آن غلط 
 یک است، عبادت یک است، ریخ یک هم ینیارآفرک نه، .ردندیکم یفمعرّ
ـ ا ردنک مدیریت ح،یصح ي مسئله .ردیبگ انجام دیبا هک است بزرگ ارک  نی

 بخـش  در چـه  یدولتـ  يهامـدیریت  ،يشـور ک يهامـدیریت  .است مجموعه
 تـا  ننـد ک مـدیریت  یسـت یبا قضا، بخش در چه اجرا، بخش در چه ن،یتقن

 بـه  ضتعـرّ  د؛ریـ نگ انجـام  حقـوق  از تجـاوز  رد؛ینگ انجام حق از تجاوز
 بـه  ـ اهللاشاء ان  ـ   خودش ياجزا ي همه با اروانک نیا رد؛ینگ انجام گریدیک
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 1.برود شیپ

 (ره) امام و موضوع مورد اهتمام حضرت هدف ؛ياقتصاد عدالت
 ردنـد، ک اصرار را ضعفا طبقات بر ي هکیت امام انقالب، يروزیپ اول از

 جـزو  »نانینشـ  وخکـ « و »پابرهنگـان « ریـ تعب .ردنـد ک هیتوص ردند،ک رارکت
 اصـرار  نیمسئول به .شد رارکت بارها و بارها امام المک در هک بود یراتیتعب

  2.دیبرس محروم طبقات به هک داشتند

 عدالت گستردن ؛قوات سطح نیباالتر
 خـوب،  نمـاز  یک از نیا تقواست؛ يرقمها نیباالتر عدالت، گستردن

 هـر  فرمـود:  هک است یتیروا .است باالتر تابستان گرم روز ي روزه یک از
 آن در هکـ  دارد یدستگاه یک یسک هر شماها؛ ي همه یعنی ریام - يریام

 مکـ ح عدالت هب را يروز هک - است نافذ آنجا در او مکح راند،یم فرمان
ـ  مسـائل  یلیخ نهایا رده؛ک عبادت سال هفتاد هک است نیا مثل ند،ک یمهم 

   3 .دهدیم نشان ما به را زیآم عدالت رفتار را، عدالت اهمیت است؛

 ثروت دیتول ي همقدم ؛عدالت
ـ ا البتّـه  .شود برقرار عدالت هک است نیا يبرا انقالب  بـه  را تـه کن نی

 عادالنـه؛  قـانون،  یعنـ ی باشد، عدالت يا عهجام در اگر هک نمک عرض شما
 ؛باشـد  عادالنـه  نظـر  ،ملّت آحاد به نظر و عادالنه اجرا، عادالنه؛ قضاوت،
 خواهـد  بهتر جامعه آن در هم ياقتصاد ي سازنده اقدام و یاجتماع تالش
ا   .آورد خواهـد  رو جامعـه  آن به شتریب هم ثروت و شد ه  اصـل امـقضـی، 
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 در هکـ  نمیکـ م عـرض  حاًیصر را نیا من .میالتعد دنبال ما و است عدالت
 يابتـدا  از .میشـود  میتنظـ  عـدالت  براسـاس                                  اسـتها یس ،یاسالم يجمهور
 هـدف  .بـود  خواهـد  نیهمـ  زیـ ن شـه یهم تـا  و اسـت  بوده نیهم انقالب
 .است جامعه در عدالت نیتأم ،یاسالم يجمهور

 
ـ ا ما .است عهجام در عدل استقرار ما، هدف  ي همـه  .میخـواه یم را نی

 اگـر  نـابرابر،  ي جامعـه  در .نـد یکم دایـ پ ارزش عـدل،  ي اقامه يبرا ارهاک
 درامـا   .اسـت  مـردم  از گروه یک و قشر یک سود به شد، ادیز هم ثروت
 1.است همه سود به باشد، داشته انیجر عدالت و يبرابر هک يا جامعه

  عدالت ياجرا با اسالم غیتبل
 حیصـح  میتقس و شود اجرا مردم انیم در لمهک مطلق يمعنا به عدالت

 يدلهـا  جـذب  يبـرا  یعامل جامعه، نیا در عدالت نیا خود باشد، ثروت
 از انسـانها  چـون  چـرا؟  .اسـت  اسـالم  به ایدن يجا همه در مردم و هاملّت
  2 .برندیم رنج یعدالت یب

 انیطغ باعث ؛عدالت بدون ثروت
 علـم،  اخـالق،  از شـور، ک و جامعه هک تاس آنملّی  قدرت از مقصود

 .باشـد  برخـوردار  یعمـوم  ي اراده و عـزم  و ارآمـد ک یاسیس نظام ثروت،
 ياجـرا  و نظـارت  و تیهـدا  فاقـد  اگر قدرتمند، جوامع هک است درست
 و دیشـان ک خواهـد  انیـ طغ بـه  را آنان علم، و ثروت همان باشند، عدالت
 رقـم  انحطـاط  سـمت  به را نانآ ریمس رده،ک لئزا را آنان ي اراده و اخالق
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 ره،یـ غ و ایکـ امر همچـون  ییشورهاک در امروز هک طور همان ـ زد خواهد
 يبـال  اقتـدارها،  و هـا  ییتوانـا  آن فقدان یول ـ میشود دهید آن يها نشانه

 و انـدازد  یمـ  شـورها ک جان بر تر عیسر یبس را یاسیس و یاخالق انحطاط
  1 .ستاند یم هاملّت از را زیچ همه و اخالق و علم و آخرت و ایدن

 عدالتمحوریت  به توجه با يزیر برنامهلزومِ 
ـ با ردممـ  بخـورد؛  گـره  مـردم  با دیبا توسعه ،یاجتماع ي عرصه در  دی
 .اسـت  یاصـل  يشاخصـها  از یکـی  حتمـاً  عـدالت  .باشـند  توسعه محور
 در را ثـروت  ي عادالنه عیتوز و عدالت هک يا ياستگذاریس و يزیر برنامه
 و نـد ک نیتـأم  را مـا  نظـر  مـورد  انـداز  چشم تواندینم رد،یبگ دهیند جامعه
  2.ستین ما مطلوب ي برنامه

 عدالت يساز ادهیپ يارهاکراه )4.2
ـ با و میدار الزم عدالت از هک آنچه نیب ي فاصله میبخواه اگر  باشـد  دی

 م،ینـ ک مکـ  - اسـت  مسـتقر  فعـالً  هک یتیوضع - را ینونک تیوضع آن و
 میبدان دیبا .مینک دایپ دست مؤثّر و دیجد يارهاکراه و روشها به یستیبا
 خطـا  و آزمون زمان یعنی است؛ ییزهایچ چه عدالت ياربردک يها وهیش
   .میبدان شده يسپر را

   عدالت مفهوم استخراج يمبنا ؛اسالم
ـ با ،يساز هینظر و ينظر ي مرحله در  متـون  از و یاسـالم  منـابع  از دی
 در ام هکیت من .دیایب دست به عدالت باب در اسالم ناب ي هینظر ،یاسالم
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ـ نظر دنیـ چ هـم  نـار ک و مونتـاژ  از میخواهینم هک است نیا تهکن نیا  اتی

 به هینظر یک زدند، حرف نهیزم نیا در هک ییماکح و نیتفکّرم گوناگونِ
  1 .مینک دیتول و میاوریب وجود

 شرفتیپ یرانیا -یاسالم يالگو )3
 !یشرق نه یغرب نه ي توسعه رِیمستوجه به 
 اردوگـاه  ي برافتاده و منسوخ ریمس ست،ین یغرب ریمس شرفت،یپ رِیمس
 همـه  اسـت،  افتـاده  اتّفـاق  غرب در هک ییبحرانها .ستین هم میقد شرقِ

 خواهـد  يشـور ک هر ریبانگیگر بحرانها نیا هک میدانیم ماست، يرو شیپ
ـ یا مشـخّص  رِیمسـ  یستیبا ما پس .ندک تکحر ریمس آن از هک شد  - یران

 بـا  م؛ینـ ک تکـ حر سرعت با را نیا و میریبگ شیپ در را خودمان یاسالم
  2 .مناسب سرعت

 یغرب ي توسعه اسالمی با شرفتیپ تمایز بین
 ایـ دن در توسـعه  مفهوم از امروز هک چه آن با م،ییگویم ما هک یشرفتیپ
 نظـام  دراما  - دارد حتماً هک - باشد داشته کیمشتر وجوه شود،یم دهیفهم

 بـا  هکـ  باشد داشته را خودش خاص يمعنا ،شرفتیپ ي لمهک ما، ینواژگا
 مـا  آنچـه  .بشـود  اشـتباه  یسـت ینبا غـرب،  امـروز  یواژگان نظام در توسعه
ـ  همـان  بـا  - یغرب ي توسعه لزوماً م،یهست دنبالش همـان  بـا  و اتمختص 
را در طـول   یغـات یتبل ي انـه کریز یـک تکتا یـک هـا   یغرب .ستین شاخصها

م یجهان را تقس يشورهاکه کن است یردند و آن اکاجرا  يمتماد يسالها
 ي خـب، در وهلـه   .افتـه ین توسعه و توسـعه  افته، در حالی ردند به توسعهک
و  فنـاوري ه از کـ  يشـور کآن  یعنـ یافتـه  ی ند توسعهیکال میل انسان خاو
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افته و در حال توسـعه هـم بـه    ین برخوردار است، توسعه يا شرفتهیدانش پ
و آن دو  -افته ی عنوان توسعه .ستین نیا قضیهه ک یالن نسبت؛ در حیهم

در حـال توسـعه و توسـعه     یعنـ ید، یآ یه پشت سرش مک يگریعنوان د
 .همـراه خـودش دارد   يارزشگذار ي جنبه یکو  یبارِ ارزش یک -افته ین

 ي همه! با یشور غربک یعنیافته، ی شور توسعهکند یگویم یقت وقتیدر حق
ـ اش؛ ا یاسـ یس جهتگیـري ابش، رفتارش و اتش: فرهنگش، آدیخصوص ن ی
ـ  کـ  يشورک یعنیتوسعه  در حال .افته استی توسعه شـدن   یه در حـال غرب

شدن هـم   ینشده و در حال غرب یه غربک يشورک یعنیافته ین است؛ توسعه
 1.نندکخواهند معنا یم يجور نیا .ستین

توجه به خطـر شاخصـهاي متناسـب بـا نـاتوي فرهنگـی در میـان        
 یشرفت و توسعهشاخصهاي پ
 ما و نندیکم رکذ شرفتهیپ شورک یک يبرا ایدن در هک است ییشاخصها

ـ ا دیباشـ  داشـته  توجه منتها .میدار قبول و مینیکنم رد را شاخصها نیا  نی
ـ ا ي دهنده لکیتش هک ما به - دهندیم لیتحو ما به هک یوقت را شاخصها  نی
 جـزو  آنهـا  گـر ید هکـ  اسـت  ییزهایچ آن، يال البه در - میستین شاخصها
 هکـ  آورنـد  یمـ  انیم به را ییزهایچ ست؛ین توسعه و شرفتیپ يشاخصها

 يبـرا  لیـ م وملّـی   شخصیت و هویت با مخالف فرهنگ ردنک صادر نیا
ـ ا هکـ  یسانک آن .شورهاستک ردنک وابسته ـ ته را شاخصـها  نی ـ ارا و هی  هئ

ا   دانشمندانند، غالباً اگرچه نند،یکم یمسـتقل  يآدمهـا  آنـان  از ياریبسـ امـ 
 خـود،  ي مجموعـه  در یفرهنگـ  يناتو همان و هکشب همان یعنی ستند؛ین

 هـم  را نهـا یا امثـال  و ادبـا  هنرمندان، ان،تفکّرم دانشمندان، نیا از ياریبس
  2.دارد
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  توسعه يالگو دیتقل عدم در عین، گرانید اتیتجرب از استفادهلزوم 
 را او ،لّتم یک یزندگ یخیتار گذران ،ملّت یک يها تجربه وقت یک

 بدهـد،  تیـ ترب جور نیا ند،ک میتعل جور نیا دیبا هک رساندیم جهینت نیا به
ـ ا نـد، ک یمش جور نیا بسازد، خانه جور نیا ـ ا نـد؛ ک مـدیریت  جـور  نی  نی

 مـا  .نـد ک اسـتفاده  هـم  گرانید تجارب از شهیهم دیبا انسان .است خوب
 بـد  هکـ  آنچـه  .میریـ بگ ادی گرانید از هک ندیکنم ننگمان و دیآ ینم بدمان
 را گـر ید يفرهنگها و گرید يهاملّت يالگوها مییایب ما هک است نیا است،
 و اقتضـائات  و مینـ ک ادهیـ پ خودمـان  شورک وملّت  نیب در دربست بطور
 1.میرینگ نظر در اصالً را ها نهیزم و طیشرا

 سازي بومی و محلّی و مدل يالگوساز لزوم
 هکـ نیا خـاطر  به است؛ ساده یلیخ رد؟ک انیب دیبا را ارک نیا لزوم چرا
 مـدل  مـا،  ارگزارانکـ  از ياریبسـ  مـا،  نخبگان از ياریبس چشم در امروز

ـ با را شـرفت یپ و توسـعه  اسـت؛  یغرب يمدلها صرفاً شرفتیپ  يرو از دی
 امـروز  .مینک بیتعق و دنبال اند، ردهک درست ما يبرا ها یغرب هک ییمدلها
   2.است کیخطرنا زیچ نیا و است نیا ما ارگزارانِک چشم در

 باشـند  داشـته  ذهن در یلّک اصل یک صورت به دیبا را نیا ما جوانان
 را نوشـته  گانـه یب يهـا  نسـخه  شور،ک ي ندهیآ يبرا شور،ک ي اداره يبرا هک

 را یبـوم  يهـا  نسـخه  ،یملّ يها نسخه ،یاسالم يها نسخه .نندکن انتخاب
   3.نندک انتخاب
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 غربی صرفاً هاي نسخه به نکردن عمل
 مشـروطه،  صدر يرهاکروشنف طرف از است يا شده رارکت حرف نیا
 نـد، یگویم آنهـا  هرچه به و میفتیب راه ها یغرب دنبال دیبا فقط و فقط ما هک
ـ ا م؛ینـ ک عمـل  مـان  یزندگ شئون ي همه در  و زاده یتقـ  از هکـ  یحرفـ  نی
 بـه  صددرصـد  دیبا ما گفتندیم نهایا .دارد هم واقعیت و شده نقل گرانید

ت  ابداع، ار،کابت مجال یعنی م؛یبرو شیپ تا مینک عمل آنها ي نسخه خلّاقیـ 
 نهــایا ي محاســبه در مطلقــاً یصــنعت و یعلمــ مســائل بــه یبــوم نگــاه و
 .1.دیگنجینم

 غرب منسوخ يها وهیش از استفاده عدم
 پنجاه ش،یپ سال چهل ش،یپ سال یس است؛ منسوخ ها وهیش از یلیخ
ـ  سال ـ  انـد؛  آورده بهتـر  روش یـک  بعـد  شـده،  تجربـه  شیپ  االن مـا  یول
 ،یعلمـ  مسـائل  در پرورش، و آموزش در آنها منسوخ روش از میخواهیم
ــاک در ــگاه ياره ــاک در ،یدانش ــاد ياره ــه در و ياقتص ــر برنام  و يزی

 دیبا دانشها و ها تجربه از .ستین درست نیا نه، م؛ینک استفاده يبند بودجه
 انتخـاب  يخود و یبوم امالک دیبا را مدل و وهیش و الگواما  رد،ک استفاده

  2.ردک

 دیگران حیصح ي ها تجربهها و  دستاورد از استفاده
 از مـا  هکـ  ستین معنا نیا به مطلقاً ،یاسالم ای یرانیا مییگویم ما هکنیا

 آوردن دسـت  بـه  يبـرا  مـا  نه، رد؛ک مینخواه استفاده گرانید يدستاوردها
 وجـود  علم هک ییهرجا .میستین قائل خودمان يبرا یتیمحدود چیه علم،
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 سـراغ  بـه  دارد، وجود حیصح ي تجربه دارد، وجود درست معرفت دارد،
 ییجــا از را يزیــچ ورانـه کورک و بســته چشــم منتهـا  رفــت؛ میخـواه  آن

 میشود و دارد وجود معرفت يایدن در هک آنچه ي همه از .گرفت مینخواه
     1.ردک میخواه استفاده رد،ک استفاده آن از

  شرفتیپ يالگو به توجه با ،هاویتاول نییتع
ـ ا اگـر  .مینـ ک مشـخّص  را نیا دیبا ما ست؟یچ شرفتیپ يالگو  را نی
 هـا،  برنامـه  مها،تقـد  هـا، اولویت هـا،  يزیر برنامه در وقت آن م،ینک مشخّص

 خـود  دنبـال  بـه  گـذارد؛ یم اثـر  مـا  يهـا  يگـذار  هیسـرما  و هـا  يبند زمان
 بـه  و دهدیم نشان را خودش ننخبگا يگفتگو در ؛آورد یم يساز فرهنگ

 اثر شورک واردات و صادرات در یحتّ شود؛یم زیسرر مردم ي هعام نیتذه
 صـادر  جـا ک بـه  را يزیـ چ چـه  م؟ینک وارد جاک از را يزیچ چه گذارد؛یم
  2م؟ینک

 یرانیا ـ یماسال شرفتیپاز الزامات حتمیِ الگويِ  ؛استقالل
ـ ا باشـد؛  شورک ستقاللا ي نندهک نیتضم یستیبا یشرفتیپ يالگو هر  نی

ـ ایب حسـاب  بـه  شـاخص  یک عنوان هب دیبا  يالگوهـا  از ییالگـو  هـر  .دی
 و نـد ک لیـ ذل نـد، ک وابسـته  را شـور ک هک شرفتیپ يبرا ي شونده یطرّاح
 ياقتصـاد  و ینظـام  و یاسـ یس قدرت يدارا و مقتدر يشورهاک رو دنباله

 شـرفت یپ مـدل  یحتم الزامات از یکی استقالل، یعنی .است مردود ند،کب
 در شـدن  وابسـته  با ـ يظاهر شرفتیپ .است توسعه و شرفتیپ ي دهه در
  .شودینم محسوب شرفتیپ - رهیغ و اقتصاد و استیس
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 یملّ و شرایط ها یژگیو با شرفتیپ يالگولزوم تناسب 
 يالگـو  یـک  عـالم،  جوامـع  ي همـه  و شورهاک ي همه يبرا شرفتیپ
 طیشـرا  ــ  گوناگون طیشرا ؛ندارد مطلق يمعنا یک شرفتیپ .ندارد واحد
 ،یعـ یطب طیشـرا  ،یاسـ یس يایـ جغراف طیشرا ،ییایجغراف طیشرا ،یخیتار
 اثـر  شـرفت، یپ يمدلها جادیا در ـ یانکم و یزمان طیشرا و یانسان طیشرا
 مـدل  یـک  شـور ک فـالن  يبـرا  شـرفت یپ مدل یک است نکمم .گذاردیم

 ؛باشـد  نـامطلوب  گـر ید شـور ک یـک  يبرا مدل همان ناًیع باشد؛ مطلوب
 دایـ پ را آن مـا  هکـ  نـدارد  وجود شرفتیپ يبرا يواحد مدل یک نیبنابرا

 مینـ ک جـاد یا خودمان در را الگو آن ياجزا ي همه و میبرو آن سراغ م،ینک
 بـا  ـ ما شورک در شرفتیپ .ستین يزیچ نیچن م؛ینک ادهیپ شورمانک در و

 وضع با ا،م ینیسرزم اوضاع با ما، ییایجغراف طیشرا با ما، یخیتار طیشرا
ـ و يالگو ـ ما راثیم با و ما فرهنگ با ما، آداب با ما،ملّت   را خـود  ي ژهی
 شـرفت یپ به را ما الگو آن .مینک دایپ را الگو آن و مینک جستجو دیبا دارد؛

 .رساند خواهد

  پیشرفت الگوي در آخرت فراموشی عدم
 ي همـه  یعنـ ی ننـد؛ ک فرامـوش را  آخرت و بدانند اصل را ایدن یسانک

ـ ا يبـرا  ومت،کح و استگذارانیس و زانیر برنامه و جامعه الشت  باشـد  نی
 باشـند،  داشـته  پـول  مـردم  ننـد: ک آباد ییایدن لحاظ از را مردم یزندگ هک

 لکمشـ  باشـند،  نداشـته  نکمس لکمش باشند، راحت باشند، داشته ثروت
ا   ن!یهمـ  فقـط  باشـند؛  نداشته ياریکب لکمش باشند، نداشته ازدواج ازامـ 
 یک نیا ؛ردینگ قرار توجه مورد مطلقاً باشند، یوضع چه در يمعنو لحاظ

 1.است انحراف
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 شرفتیپ الگوي تحول و هر اساس ؛یملّ هویت
ـ  هویت یاصل عناصر ي مالحظه« بر دیبا لتحو اساس  داده قـرار  »یملّ

 عـرض  را نیا من .آنهاست نیتر مهم یاصول و یاساس يآرمانها هک شود،
 شـرفت یپ ،یعلمـ  شـرفت یپ شـدن،  یفراصـنعت  ن،شـد  یصـنعت  هکـ  نمیکم

 حفـظ  دیبا نهایا اساساما  باشد؛ یدرمان و یبهداشت يشرفتهایپ و یخدمات
ا   داشـت،  را نهـا یا ي همه يشورک یک اگر .باشدملّی  هویت لحـاظ  ازامـ 

 از بـود،  گـران ید بـه  ي وابسـته  فـرهنگش  بود، یهویت یب شورک یک ،یملّ
ـ  بود، نبرده و نداشت يا هبهر چیه خود خیتار و گذشته  يا گذشـته  اگـر  ای
ـ  داشـتند  نگـه  دور چشـمش  از را گذشته آن داشت،  نظـرش  در را آن ای
ـ ز رد؛ک نخواهد شرفتیپ مطلقاً شورک نیا ردند،ک ریتحق ت  رای ـ  هویـ  ،یملّ

   .است یشرفتیپ هر اساس

 شرفتیپ در آرمانها لحاظ
 مـورد  سـت، ا همـراه  شـرفت یپ بـا  هکـ  یلتحـو  ل،تحو در ما هک آنچه
 بـا  ي مبـارزه  - باشد ما يآرمانها جزو نیا هک دارد جا هک - است نظرمان
 با ي مبارزه جهل، با ي مبارزه ،يماریب با ي مبارزه ض،یتبع با ي مبارزه فقر،
 رفتـار  دادن،اارتقـ  تر یعلم سطح به را هامدیریت ،یقانون یب با ي مبارزه ،یناامن

 رشـد  ،یاجتمـاع  انضـباط  و ادنارتقـاد  منضـبط  سـطوح  به را شهروندان
 رشـد  و اخالق رشد ،یملّ اقتدار رشد علم، رشد ،یملّ ثروت رشد ،امنیت
 حیصـح  يمعنـا  به شرفت،یپ و لتحو نیا در نهایا ي همه است؛ملّی  عزّت

   1.میدانیم یاصل يها هیپا را نهایا ما و دارند دخالت

 پیشرفت يالگو در تقلید عدم
 يبحثهـا  در ،یاساسـ  ي تـه کن نیا م؟یهست يا توسعه نوع چه دنبال ما
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 یحرفـ  هک هستند نیا دنبال یسانک .است يجار يراقتصادیغ و ياقتصاد

 مـدل  دارنـد:  نگـه  دور یاصـل  مسـائل  از را مـردم  ذهن و نندک پرتاب را
 بـه  ،یاسـالم  يجمهـور  در توسـعه  مـدل  .فـالن  مدل ،یژاپن مدل ،ینیچ

 مـردم،  نیا مانیا و تقاداتاع و ثیموار ،یخیتار ،یفرهنگ طیشرا ياقتضا
ـ نبا جا چیه از است؛ رانیاملّت  خود به مختص و یبوم امالًک مدل یک  دی
 فـالن  از نـه  پـول،  یالملل نیب صندوق از نه ،یجهان کبان از نه رد؛ک دیتقل
 نیب است فرق .دارد ییاقتضا هرجا راست؛ شورک فالن از نه چپ، شورک

 و ییالقا و یلیتحم يمدلها از يرویپ با گران،ید اتیتجرب از ردنک استفاده
 يهـا  نهیزم در هک ییها وهیش از یبعض یگاه نمیب یم بنده .منسوخ هم غالباً

 فالن - شده گرفته گرانید از شود،یم شنهادیپ رهیغ و یفرهنگ و ياقتصاد
 مثـل  - گفته يطور نیا ییجاک تفکّرم فالن گفته، يطور نیا یفرنگ تفکّرم
   1.است منسوخ ها وهیش از یلیخ شود!یم تناداس قرآن اتیآ به هکنیا

 
 فصل دوم

 و جهاد اقتصاديملّی  تقویت تولید

 یتولید ملّتقویت  اهمیت) 1
د داخلى. یى تول گردد به مسئلهیبخش مهم از مسائل اقتصادى برم یک

و با تـالش مسـئوالن، مـا    ملّت  ق الهى و با اراده و عزم راسخِیاگر به توف
ى آن اسـت، رونـق    سـته یه شاکـ د داخلى را، آنچنـان  یتولى  م مسئلهیبتوان
اى از تالشـهاى دشـمن    د بخـش عمـده  یم، بدون تردیش ببریم و پیببخش

 دیـ ى تول ى از جهـاد اقتصـادى، مسـئله   ام خواهد ماند. پس بخش مهمکنا
ـ  یاملّت  است. اگرملّى  ت خـود، بـا عـزم خـود، بـا آگـاهى و       ران بـا هم

                                                           
  27/3/1383ي مجلس شوراي اسالمی  در دیدار نمایندگان هفتمین دوره. 1
 



 171  ..بخش سوم: جهاد اقتصادي و الزامات پیشرفت.
 

ـ ر مسـئوالن، بـا برنامـه    کمکهوشمندى خود، با همراهى و  زىِ درسـت  ی
ش بـرود، بـدون   یدان پین میند و در اکد داخلى را حل یل تولکبتواند مش

امـل و  کى  رده اسـت، غلبـه  کـ ه دشمن آن را فراهم کى ید بر چالشهایترد
ـ یـ ى تول ن مسـئله یبنـابرا  ؛ردکدا خواهد یى پجد ـ  ى، مسـئله د ملّ ى ى مهم

   1است.

 اهللاکننده؛ مجاهد فی سبیل دیتول
 یـک د در یـ سـت؛ تول یاال نکـ د یـ چه؟ مقصـودم فقـط تول   یعنید یتول
د یـ د علـم، تول یـ ار، تولکـ د یـ باشـد. تول ملّـت   د شـعار یع بایوس ي گستره
د عزّت و منزلت، ید فرصت، تولید معرفت، تولید ثروت، تولی، تولفناوري

 د اسـت. رمـز سـعادت   ینها همه تولیارآمد؛ اک يد انسانهایاال و تولکد یتول
ع، هم دولـت و هـم ملّـت،    یوس ي ن گسترهیه در اکن است یما در ات ملّ
ت  ي ننـده ک نین تـأم یم. اید همت بگمارین تولیبر ا و اقتـدار و  ملّـی   امنیـ
جهاد اسـت. مـن امـروز بـه شـما عـرض        یکن یشور است؛ اکشرفت یپ
خصـوص  و هم به آحاد مـردم، ب  ین و مأموران دولتینم، هم به مسئولیکم

د یـ ار، تولکـ د یـ د علم، تولیجهاد است. امروز تول یکن یا؛ ابه شما جوانه
د یـ ارآمـد، تول کد انسـان  یـ از مـردم، تول یـ مورد ن ياالکاال، کد یار، تولکابت

جهــاد اســت. مجاهــد  یــکنهــا یدام از اکــد عــزّت، هــر یــفرصـت و تول 
   2ننده است.کدیاهللا تول لیسب یف

 د مناسبیتول ي ثمره ؛اقتدار
د و یـ خـود، تول  يرویـ ار و نکـ د و بـا ابت به دسـت خـو  ملّت  یکاگر 
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رون یـ دات خـود را در ب یـ بتوانـد شـعاع مصـرف تول    یند و حتّکمصرف 
از اقتدار دست خواهد  یش گسترش دهد، به مفهوم خاص و مهمیمرزها

از آغاز تا امروز بـر   یاسالم يد جمهورکیشور ماست. تأکاز ین نیافت. ای
   1ر است.ن خاطیبه ا تاً، عمديشاورزک ي مسئله يرو

 یمانع وابستگ ؛ید داخلیتول
ت ، از يشاورزک ي صنعت، چه در عرصه ي د، چه در عرصهیتول یـاهم 
 ید نداشـته باشـد، خـواه   یـ ه تولک يشورکاول برخوردار است.  ي درجه
   2وابسته است. ینخواه

 در زمان طاغوت  ملّی  حیثیتاهانت به 
ن اسـتعداد، بـا   ی، با ان عظمتی، با ایخیتار ي ن سابقهیران با ایملّت ا

ـ ن جوانان خوب، بـا ا یا و  یعـ یو طب یانسـان  ییبـا یز - ییبـا ین همـه ز ی
م گذشـته، در چشـم   یدر دوران رژ -هست ملّت  نیان ایه در مک یخیتار
ـ ه آنها از آن ملّت، فقط فرش کل شده بود یتبد یگانگان به ملّتیب ا پسـته  ی

بافنـد  یما فرش م يه براکهستند  یسانکنها همان یگفتند ایشناختند! میرا م
   3ن باالتر!یاز املّت  یکشور و ک یکنند! اهانت به یکد میو پسته تول

 ید داخلیتولرشد دار با یپا ییوفاکش
 ییوفاکشـ  یـک توانـد  یه مک ین بخشیتر شور، مهمک یکاقتصاد  يبرا

د اسـت؛ بخصـوص آن بخـش اقتصـاد     یـ اورد، تولیـ وجـود ب  دار را بـه یپا
نجـور  ینجـا ا یاسـت بـه علـم؛ ا    کیت به دانش، متّاس کیه متّک يا يدیتول
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ان یـ بن دي است، هم علمی است؛ دانشیاست؛ هم اقتصادي است، هم تول
 1 ران است.یاملّت  ي ستهین، شایاست. ا

 کسب عزّت؛ با گسترش تولیدات داخلی
حاضـرمان را   يم و غـذا ینـ کد نیتول چیز هیچخواهد ما یدلشان م 2آنها

 م، اگـر یهم نداشت یم. وقتیه پول داشته باشک یرطم؛ به شیریهم از آنها بگ
شـند و  یکندارند؛ چون هزارهزار م ییه اباکرند، آنها یبم یاز گرسنگملّت 

مـا  ملّی  ي فهیندارند. وظ کیچ بایون هم هیلیون میلیاز مردن هزارهزار و م
ه ما کمشابه، هر چه  يها فناوريو  3فناورين یه دنبال اکن است یامروز ا
ملّت  يردن آن براک م و امروز دنبالیند، بروک یکعلم نزد ي هج قلّرا به او

 آنهاسـت تـا بتواننـد    ي فـه یتوانند، وظیه مک یسانک يما واجب است و برا
   4 نند.کرها  یرا به عزّت برسانند و از وابستگملّت 

 عوامل نفوذ و اقتدار سیاسی در دنیا
ه یسه پا يا، رویدر دن یاسیه امروز نفوذ و اقتدار سکم ییاگر بگو واقعاً

یو مال یانات پولکل، ثروت و اماستوار است: اویعلم يها ییم، توانا؛ دو 
 يخبـر  ي و سـلطه  يخبـر  يهـا  ییش، قطعا توانـا ا یم؛ سویکینولوژکو ت

امـا   را داشته باشد؛ یفعل یشرفت علمین ثروت و پیا همیکاست. اگر امر
چقــدر خواهـد شــد؟  از او گرفتـه بشــود، نفـوذش    يخبــر يسـتگاهها یا

   5م خواهد شد.کا یم در دنسو یکشتر از یب ناًیقیم خواهد شد؟ کم سو یک
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ملّی تولیدحمایت از ي عدم  ؛ نتیجهکردن از دیگران اطاعتت و تبعی 
سـت؛ دسـترنج   ید ندارد، خودش سازنده و پرورنـده ن یه تولک يشورک

ان و در گـر یگـران، تـابع د  یبـه د  کـی شه متّیند و همیکخود را مصرف نم
ان و ه مستبدکاست  يگرید ين هم بالیگران خواهد بود. ایع دیجه مطینت

قبل و امروز  ي دوره ي استبدادزده يشورهاکشان بر سر  یالملل نیان بیحام
ها بدوزند تا از آن طرف  اند. چشم به دروازه از نقاط عالم آورده یدر برخ

دهنـد و  یه پـول م کـ نـد  نکاورند؛ افتخار هم بیز بیآنها همه چ يمرزها برا
   1فرستند!یآنها م ينند و اجناسشان را برایکار مکآنها  يها برا یخارج

 از عوامل ضد پیشرفت ،دیمصرف بدون تول
ه خـود  ک یار نداشته باشند، مردمکه ابتک ینند، مردمکار نکه ک یمردم
ه کـ  یخودشان نداننـد، مردمـ   يازهاید نیشور و تولک ي ف به ادارهرا موظّ

ه در کرا  یسانکشور و کد را بلد نباشند، یرف را بلد باشند و تولفقط مص
ـ  يبد تیدر وضع ،ارندکرأس  توانـد در مقابـل   یم یقرار خواهند داد. ملّت

ستد یبا -ا یکمثل امر -ا یدن يطلبها ادهیرها و زیبگ عها، گردنهپرروها، پرتوقّ
ان، خودمـان  آقا! ما خودم«د: یه بگوکند، کخود دفاع  و مقاومت و از حقّ

ـ اگر دشمن بگو» م.ینیکرا اداره م م، یفروشـ یز را نمیـ د بـه شـما فـالن چ   ی
م و یشـو ید، مـا تنبـل م  یه به ما بفروشکد. شما ید: خب؛ بهتر! نفروشیبگو

  2م.ینیکد نمیخودمان تول

 رحمت الهی ي نشانه ؛ملّی دیتولافزایش 
م، یها را باال ببرتیمکم، یش دهید را افزایتول يم ظرفیتهایتوانیه ما مکنیا
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صـنعت،   ي                                ناشناخته را در بخشها يایم و زواینکروز بهتر  ها را روزبهتکیفی
ه ، دانش، فنـون و  يشاورزکمعدن،  یزنـدگ  ي مجموعـه  ي                                بخشـها  ي بقیـ 
 یق الهـ یـ ت و توفرحمـ  ي نشـانه  ؛مینـ ک ییشتر شناسایروز ب زبهوانسان ر

   1است.

 الزامات تقویت و حمایت از تولید ملّی) 2
 ) مصرف کاالهاي داخلی1.2

مصـرف   -تـر اسـت    نهـا مهـم  یى ا ه به نظر من از همهک -سهم مردم 
م، ینـ کم، براى خودمـان فرهنـگ   ینکد عادت یدات داخلى است. ما بایتول

خلى آن وجود ه مشابه داکاالئى که هر کم یضه بدانیفر یکبراى خودمان 
ه د داخلـى م یدارد و تول د داخلـى  یـ اال را از تولکـ بـه آن اسـت، آن    توجـ

ى  م؛ در همـه ینـ کز یـ دات خارجى بجد پرهیم و از مصرف تولینکمصرف 
 2.تر تر و مهم هاى عمده نهیهاى مصارف روزمرّه و زم نهیها: زم نهیزم

 
مجاهـدت   ياز قلمهـا  یکـی ، بـه نظـر مـن    يدر سال جهـاد اقتصـاد  

سـاخت داخـل؛ آن را    ياالکـ ه برونـد سـراغ   کـ ن است یمردم ا يصاداقت
سـاخت داخـل    ياالکـ ه کـ ن اسـت  یهم ا قضیهن طرف یا البتّهبخواهند. 

 يتش جـور یامش، مرغـوب کدوامش، استح یستیننده باشد؛ باک قانع یستیبا
ار الزم و کـ  یـک نـار هـم،   کن هـر دو در  یند؛ اکرا قانع  يه مشترکباشد 
ـ ه مـا در ا کـ ن است یردن به اکن توجهار، کن یاست. ا یواجب ت کـ ن مملی
ـ شـور دار کن یبر ا یاله يم و از نعمتهاینیکم یم زندگیدار م برخـوردار  ی
ـ آور یشور به دست مـ کن یه در اکرا  یوقت پول م. آنیشویم ـ ریم، می م یزی
ـ ا ؛یارگر داخلک یکان ی، به زیارگر خارجک یکب یج يتو ش ین معنـا ی
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شـد و  یکه دارد زحمـت م کارگر داخل کاخل، به از دیه ما به نکن است یا
ـ . ایارگر خـارج کم سراغ یرویم، مینیکم ییاعتنا یند، بیکد میجنس تول ن ی

   1است. يعادت بد یلیخ

 یدات داخلیتول مصرف فرهنگ لزومِ توجه به
 ید داخلـ یـ ج تولیشـور خودمـان را بـه سـمت تـرو     کد فرهنگ یما با

ـ م؛ ایش ببـر یم و پینکم یو تنظ 2قیتنس ـ یـ چ یلـ ین خی اسـت. در   یز مهم
ـ مـا تزر ملّت  ن فرهنگ بهیا يمتماد يگذشته، سالها ه کـ ق شـده اسـت   ی

شد یگفته م یبروند. وقت یگانه و خارجیب يها دنبال مصنوعات و ساخته به
ـ اسـت، ا  ین جنس خارجیا  يبـود بـرا   یاسـتدالل تـام و تمـام    یـک ن ی

 البتّهعوض شود. د ین فرهنگ باین جنس. ایتر بودن ا بودن و مرغوب بهتر
ـ  یردن بکـ ن غیـ ن مؤثّر اسـت، تبل ید داخل در ایکیفیت تول ـ رو یجـا و ب ي هی 

ـ در ا ین داخلـ یارآفرکـ ق ین مؤثّر اسـت، تشـو  یدر ا یدات خارجیتول ن ی
ـ ارگر سـاده  کـ چـه   -ار ک ي نندهکدر  يارکمؤثّر است، وجدان  ارگر کـ ا ی

ن ی، مسـئول ن مؤثّر است، دولـت نقـش دارد  یدر ا -ار کا مهندس یب مجرّ
ــود   ــد، خ ــش دارن ــنق ــش دارد، ک ــارگر نق ــاجر یارآفرک ــش دارد، ت ن نق

ـ نقش دارد. همـه با  یخارج ياالک ي نندهکوارد د دسـت بـه دسـت هـم     ی
   3ند.کدا ید داخل رجحان پیبدهند تا تول

صین ایرانی در ساخت کاالهاي مختلفتوانایی متخص 
شـور  کاز محصوالت و مصـنوعات داخـل    ياریامروز خوشبختانه بس

اسـت. چـرا مـا     یو خـارج  یرونیب يها ار برتر از مشابهیبس یبرتر و گاه
                                                           

 7/2/1390 ،در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور. 1
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ه کـ  يم؟ گذشـت آن روز یاعتنا باشـ  ید نسبت به مصنوعات خودمان بیبا

ن یانـات زهـرآگ  یوابستگان به دستگاه قـدرت بـه دسـت خودشـان، بـا ب     
سـت. آنهـا   ید و سـاخت ن یـ قادر به تول یرانیه اکردند یکن میخودشان تلق

شـور لطمـه   کار در کـ ار و شوق کعقب انداختند. آنها به روح ابتران را یا
ن یتـر  دهیـ چیرد. امـروز جوانـان مـا پ   کـ زدند. انقالب آمد وضع را عوض 

وجود آمـده   شور بهکرساخت در ین همه زیدهند. ایارها را دارند انجام مک
ـ  ي دهیـ چیپ يارهـا کن همه یبزرگ، ا يارهاک ياست برا بـا ذهـن و    یفنّ

ـ ن دنبال ایرد. مسئولیگیدارد انجام م یرانیار جوان اکابت ارنـد. امـروز   کن ی
 یکد ین بای؛ ایدات داخلیاورند همه به سمت مصنوعات و تولید رو بیبا

 1.فرهنگ شود

 ) اصالح قوانین2.2
 عالج قوانین معارض با رشد تولید ملّی

ـ تـالش را با  ي ، عمدهيار اقتصادک يها نهیدر زم د بـرد.  یـ تول يد روی
رات مقـرّ  ي دام نقطـه از مجموعـه  کـ د در یـ نید است. ببی، تولهمسئلاساس 

ـ ا البتّـه د. ینکد وجود دارد، آن را عالج یشور مزاحم با تولک ار نگـاه  کـ ن ی
وزارت اقتصاد  ـ                                 ه مجموع بخشهاکالزم دارد  يع اقتصادید وسیالن و دک

 ـو...   ی، بازرگانيشاورزکع، یاصن يها ، وزارتخانهيزکمر ک، بانییو دارا
گر یشور هستند، با همـد ک ياقتصاد یب و ساماندهکیدر امر تر یکه شرک
د یه مانع تولکوجود دارد  ییرهایجا گکنند ینند و ببکر کف مسئلهن یا يرو
و آنچـه مربـوط بـه     ی، علمـ يشـاورز کد یـ و چه تول ید صنعتیچه تول ـ

و پژوهشها میشود  یقاتیقتح يارهاکوزارت علوم و آموزش و پرورش و 
 2است. ـ
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ت و انسجام در سیاستها و مقرّراتثبات و شفّافی 
نی بشـود؛  یارآفرکت بشود؛ یگذاري حما هیه از سرماکم یاج داریما احت

ج بشود؛ با قاچاق و فساد مجدانه مبارزه بشود؛ اشـتغال  ید داخلی ترویتول
ت یافثبات و شـفّ هدف مهم دنبال بشود؛  یکمبناي اصلی و  یک عنوان به

اي  رات اقتصاديمقرّ -رات اقتصادي انجام بشود استها و مقرّیو انسجام س
ـ م، فاینـ کم، فـردا عوضـش ب  ییزي بگـو یـ چ یکه امروز ک  -اي نـدارد   دهی

ه مردم بتواننـد  کد هم ثبات داشته باشند ین ما بایرات اقتصادي و قوانمقرّ
اف با هم بخواند و شفّد منسجم باشد و یهم با ؛نندکزي یر روي آن برنامه

   1.باشد

 مبارزه با فساد اقتصادي) 3.2
 یتاثیر فساد بر تولید ملّ

ـ ا. اسـت  فساد با مبارزه ما، مسائل نیتر مهم از ییک امروز ـ با را نی  دی
 با سانیک هکنیا عنیی فساد چه؟ عنیی فساد. بفهمند شورک مسئوالن ي همه

 بـه  جانـب،  بـه  حق ي چهره با و نرم و چرب زبان با دانی، قانون با زرنگی،
 چنـد  ارک نیا. نندک پر را خود هاي سهکی و فتندیبملّت  نیا المال تیب جان
ـ با هک شورک نیا ي خزانه هکنیا ییک: دارد ضرر  - شـود  مـردم  صـرف  دی

ــاختن صــرف ــل س ــانی و ســد و راه و پ ــاد و آبرس ــتاها ردنکآب  و روس
 خـاص  جمـع  یک ای نفر یک بیج به - شود مردم زندگی به دادن سامان
 سـه،  - وتـاهی ک مـدت  طـول  در آدم نفـر  یک دینیب می شما وقتی. میرود
 شخصـی  صندوق در را المال تیب پول از تومان اردیلیم دهها - سال چهار
 آن بـا  هک پولی آن است، نیا شیمعنا ست؟یچ شیمعنا میدهد، قرار خود
 ي مـزه  و برندب لذّت زندگی از مردم هک ردک آباد را روستا هزار مثالً میشد
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 زرنگـی،  با بتواند نفر یک بچشند، را راحت زندگی ي مزه نچشند، را فقر
 افـراد  کمـ ک از اسـتفاده  با و جانب به حق ي چهره با نرم، و چرب زبان با

ـ ا ضـرر  نیاول نیبنابرا ؛آورد چنگ به را پولها نیا ي همه غافل،  اسـت  نی
 و طمـاع  خصِشـ  یـک  بیـ ج بـه  مردم پول و میشود خالی المال تیب هک

 .میرود طلب ادهیز و خودخواه و صیحر
شـور  کخواهنـد بـا پـول خـود در     یه مکـ  یسانک :است نیا دوم ضرر
ندازنـد و  یننـد، مزرعـه راه ب  کس یارخانـه تأسـ  ک -نند ک ياقتصاد فعالیت

ن همه ثـروت بـه   ینامشروع میشود ا يدند از راههاید یوقت -نند کد یتول
 يا نند. عـده کار نامشروع که بروند کشوند یق میدست آورد، آنها هم تشو

دار،  هیه ســرماکــموجــب میشــود  ينــد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادیگویم
س اسـت؛ اگـر بـا فسـاد     کـ ع قضـیه م یگویمن ماما  ند؛کن يگذار هیسرما
ه کـ ق میشـود  یوسوسـه و تشـو   يدار هیمبارزه نشود، هـر سـرما   ياقتصاد

 یطـوالن  يات آن و راههامقدمد و یار پردردسر تولکواردشدن به  يجا به
فاسـد،   یـک ز شـود.  یفساد انگ يارهاکگر، برود مشغول بند و بست و ید
ـ م ان ضـرر دو یبنابرا ؛ندیکق میشاند و تشویکگران را هم به فساد مید ن ی

   1باز خواهد ماند. ياقتصاد فعالیتشور از که کاست 

 ویژه به صنعت اهمیت) 4.2
 اديي اقتص صنعت پیشقراول توسعه

ه شـور  کگـاه بخـش صـنعت در    ید بـه جا یما با ـ م؛ چـون  ینـ ک توجـ  
 ي شـقراول توسـعه  یپ -ردنـد و درسـت هـم هسـت    که اشاره کطور  همان
ـ بخـش صـنعت را با   شور، بخش صنعت اسـت. ک ياقتصاد ر، ید بـا تـدب  ی

ه بتواننـد در  کـ  -مردم  يها هیدادن به سرما دانیدادن و م انکو ام مدیریت
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ـ ش برد. ما ایپ -نند ک يارگذ هیبخش صنعت سرما هـم                                   اسـتها ین را در سی
انــه و یازجویت امتکــد بــه دور از هرگونــه حریــن اقــدام بایــم. ایــا آورده

ه از کـ  يعناصـر  يو چـه بـرا   یبخش دولت يازخواهانه باشد؛ چه برایامت
ـ نند. مـا قو یکاز استفاده میامت در  ياقتصـاد  و یه فسـاد مـال  کـ م یاً معتقـد ی
شـور  ک ياقتصـاد  ي ان آنهـا، بـه بدنـه   یالت مسئوالنِ موظّف و در مکیتش
  1د جلو آن گرفته شود.یند؛ لذا بایکت میسرا

 و کشاورزيصنعت  در بخشهاي یشرفت مجموعیلزوم پ
دارد بـه صـنعت.    یشـور مـا، بسـتگ   کات یقوام و ح ین اساسکر یک

ه کـ مـن   یعنـ ی ؛تسـ ین نکمم یشرفت صنعتیجز با پ يشاورزکشرفت یپ
د. یاید به حساب بینبا يشاورزکبخش  ین نفینم، ایکه مکیصنعت ت يرو
ه از جملـه  کـ شور اسـت  ک یشرفت مجموعیپ کمکد و ییتأ ،ن در واقعیا

ه بخـش صـنعت   کـ نیهم در آن هست. اصرار دارم بـر ا  يشاورزکبخش 
ر و کـ ار انـداختن ف کـ ق، بـا بـه   یشرفت هم با تحقین پیند و اکشرفت بیپ

ز هسـت، و سرانگشـتان   یه بحمداللَّه در شما جوانان عزک يسرشارهوش 
 2ر است.یپذ انک، امیرانیماهر ا

 د ثروتیتول اعتقاد به مشروعیت) 5.2
 بودن تولید ثروت از منظر شرع مطلوب
د ثروت با غارت ثروت یمانع است. تول یب ید ثروت از نظر اسالمیتول

نـد،  کیم يدراز دسـت  یمومبه اموال ع یسکوقت  یک گران فرق دارد.ید
 يمـاد  ياز قانون بـه دسـتاوردها   يرویقانون و بدون پ یب یسکوقت  یک
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د ثروت از نظـر شـارع   ی، تولیق قانونیاز طراما  نها ممنوع است؛یرسد؛ ایم

 1.ستحسن استو از نظر اسالم، مطلوب و م مقدس

 ثروت بدونِ معنویت؛ مانع آرامش حقیقی
 ي، چنانچـه بطـور جـد   یه هر ملّتکده است خداوند متعال وعده فرمو

ـ در ا د.یند، به آن هدف خواهد رسـ کت کحر یبدنبال هر هدف  کن، شـ ی
ـ ردند، به همان مقدار، بـه ا کت کحر يه بطور جدکهم  ییست. آنهاین ن ی

شـرفت  یو قدرت و پ یبه ثروت جامعه، قدرت نظام یعنی؛ یظواهر زندگ
شـورها،  کند نشـدند. در آن  شـان، سـعادتم   یدر زنـدگ اما  دند؛یرس یعلم

 يا هه در آن جامعه هست، عدک ی، تمام نشده است. ثروتبشریت يدردها
ض را برطـرف  یاند تبع نتوانستهاما  رده است؛کاز افراد جامعه را برخوردار 

 یه از زنـدگ کـ هـم   یسـان ک يبرا ینند. حتّکرا برقرار  یو عدالت اجتماع
 یو زنـدگ  ی، آرامـش روحـ  یقیحق یراحت برخوردارند، نتوانستند راحت

  2وجود آورند. خوش به

  گاننندکدیتولتولید و  ي الزامات در زمینه) 6.2
  کاال تیمرغوب

ـ نـان با یارآفرکار وجود دارد و که در باب ک يا یاساس ي تهکن یک  د ی
ت تول   ید داخلـ یـ ت تولیمرغوب ي مسئلهنند، ک توجهبه او  د یـ اسـت؛ کیفیـ
نـد  یکدا مین، ارتباط پیاز ا یبخش البتّهاست.  مهم یلین خیاست؛ ا یداخل

ـ یرات و غدانم مقـرّ یـ و نم یمال يایبه همان قضا  يهـا  یبانی، و پشـت کرذل
ن، یمسـئول  ي نـد بـه عـزم و اراده   یکدا میـ هـم ارتبـاط پ   یبخشاما  دولت؛
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    1ار.ک ي نندهکن و یارآفرک
مت ار خودشـان را در خـد  کـ ه کنند کدا یدان را پین مید ایارگرها باک

ن وجـه بـه   یمردم قرار دهند و بـه بهتـر   يت اقتصادکنظام و رونق و حر
ه کـ رم(ص) نقل شده اسـت  کباکیفیت بپردازند. از رسول ا ياالهاکد یتول

ار کـ ه ک یرحمت خدا بر آن آدم یعنی ؛2 فرمود: 
ن وجه عرضـه  یود را به بهترار خکد یانجام دهد. شما با يارک مکرا با مح

   3.ش خدا محفوظ استیه تالش شما پکد ید. بدانینک

 دات یتول ي در همه ينوآور اهتمام به
ردن در کـ  يرد، نوآوریقرار بگ توجهد مورد یه باک ییزهایچ ي از جمله

ـ  یپ صورت بهدات یتول ي همه  اشـباع حـس   یعنـ یو لحـاظ حـس،    یدرپ
سـت  ا توجهاز مسائل قابل  یکین ی. اننده استک در مصرف یشناس ییبایز
   4م.یبده اهمیتبه آن  یستیه باک

ارمردم و مـال خـود   یـ دي در اختیادي از واحدهاي تولیامروز تعداد ز
ار و کـ شـبرد  یق، بـراي پ یمقدار از درآمدشان را براي تحق یکمردم است 
م ینید بنشینند. چرا ما باکشان صرف یدیاالي تولکدن به یبخش براي کیفیت

ند و ما از او کب یقیا تحقیگر دنید ي گوشه یکا در یدر اروپا،  يگریه دک
م؟! پـس  یفهمـ یمتـر م کم؟! مگر ما یمتر از آنها هستکم؟! مگر ما یریاد بگی
د را جلـو ببرنـد، صـنعت را جلـو     یـ ننـد، تول کار کنند، ابتکقات ید تحقیبا

                                                           
 16/6/1389 ،راسر کشوردر دیدار جمعی از کارآفرینان س. 1
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ـ ت باال ببرند. ایمکد را از لحاظ کیفیت و یببرند، تول شـرط؛   یـک ن هـم  ی
  1.يار داشتن و نوآورکابت

 با و فاخر یبادوام، مطلوب، ز محصوالت دیتول
ـ یا ياالکـ ه کـ م ینک يارکد یما با م، کـ مح ياالکـ  یـک  عنـوان  بـه  یران

ـ یا ي ننـده ک قه و بادوام در ذهن مصـرف یبا، همراه با سلیمطلوب، ز و  یران
و  يارگرکـ و  ینیارآفرکـ  ي همت مجموعه دین بایبماند. ا یباق یرانیرایغ

ـ کن یا البتّهن امر باشد. یان ایمتصد ن اسـت  کـ دارد. مم ییازهـا ین شیار، پ
ار کـ نها یه اک -جاد مهارت الزم باشد یا يها الزم، دوره يآموزش مهارتها

ـ  -است  یو امثال دولت یدولت يها دستگاه ـ ن بایکل ـ د هـدف ا ی ن باشـد.  ی
خـود را بـه    ي قهیسـل  برد،یار مکه ذوق خود را به ک ییآنجا یرانیارگر اک
از  ییار جالب و تماشاکبرد، یار مکماهر خود را به  ي برد و سرپنجهیار مک

    2د.یآ یآب در م
ـ یه اکـ ار کـ از هنر و  يا ختهیآم يهنر يارهاکن یا هـا در گذشـته    یران

 یین معنا محسوس و مشهود است. آنجایداشتند، امروز هم وجود دارد؛ ا
ـ آ یان مـ دیبه م یرانیه ذوق و هنر اک ار کـ ه دارد کـ  يارگرکـ ن یهمـ  -د ی
ار میشـود جالـب و   ک -اش  يارک مکارش، ذوقش، هنرش، محکند، ابتیکم

ه کـ هست  يادیشور محصوالت زکدات یماندگار. االن خوشبختانه در تول
مراتب بهتر است؛ هم  هب یبهتر است، بعض یاش بعض یاز مشابهات خارج

ـ تر؛ ا تر، هم جالب مکباتر، هم محیز ـ ا مـا با ن ری ـ د عمومی م، در یت بـده ی
، چه مسائل مربوط بـه  کیخورا یمصرف مان؛ چه مواد يدیتول مواد ي همه
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ه کـ  ییزهـا یچ ي . در همـه ینـ ی، چه مسائل تزئی، چه مسائل زندگكپوشا
، يارگرکـ  ي م. مجموعهیتوانیم؛ و میرین را در نظر بگید ایشود، باید میتول

 ینیارگران ماشـ کـ ، یارگران دسـت کـ گـذاران،   هیطرّاحان، مهندسان، سـرما 
ـ د همتمـان را بـر ا  یار را انجام دهند. ما باکن یتوانند ایم م؛ ین قـرار بـده  ی
    1الن است.کار ک یکن، یبا و فاخر. ایجاد محصول بادوام، زیا

 مردم ازیمتناسب با نرشد تولید داخلی 
آباد   يرشوک  به  یاسالم  رانیا  هک  است  در گرو آن  اسالم  يامروز، آبرو

  سروسـامان   مـردم   یر شود، زنـدگ یگ همه  ار در آنکار و ابتکشود،   لیتبد
  مـردم   يازهـا یبـا ن   ید داخلـ یـ شـود، تول   نک شهیر  محرومیتابد، فقر و ی

   2.برسد  ییفاکخود  به  يشاورزکو   شور در صنعتکگردد،   متعادل

 دیاران تولکدست اندر یژگیو
، يارکـ  م. هم وجـدانِ ینکد تالش یبا یلیم، خیجلو برو یلید خیما با

ار کـ د ارگر و مولّک یعنی -د یتول ي در مجموعه يارکو درست يارک مکمح
ن یو مسـئول  ین دولتـ یالزم اسـت، هـم در مسـئول    -ار کـ  ي نندهکدیو تول
ـ ه اکـ الزم اسـت   توجهت و مراقبت و ی، رعایرسم ت کـ ت، حرکـ ن حری
  3رد.یباشد و انجام بگ یح و متعادلیصح

  ناید دانش بنیتول )3
بـه دانـش و    کیان، متّیبن د دانشیبخصوص تول -شور کد در ید تولیبا

ــ يمهارتهــا ــ یعلم ــ - یو تجرب ــرود؛ ایپ ــه دســت یــش ب ارگر و کــن ب
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ار کنند، ک یسازمانده یستیآن هم با دولت است؛ با مدیریتارفرماست. ک
   1نند.ک

 سازي ویژه تجاري اهمیت
 یو صـنعت  یعلمـ  يهـا  افتـه یم است. مه یلیخ يساز يتجار ي مسئله

 یکنند. برادران مسئول در دفتر ما کد ثروت یشور تولکبتوانند در  یستیبا
ـ مـا با  1404ه تـا سـال   کن است یردند؛ نظر آنها اک يا محاسبه م ید بتـوان ی
ان و یــبن ع دانــشیشــور را از راه صــناکدرصــد از درآمــد  ســتیاقل بحــد
از محل فروش محصوالت  یعنیم؛ ینکن یان تأمیبن دانش يتجار ي                هافعالیت
از دسترس دور نباشد. دانش، منشأ  یلید خیه باکاست  يزین چی. ایعلم
ه کـ بانه، نه آنچنـان  یل نجکح، به شیل صحکبه ش البتّهد ثروت است؛ یتول
  2رد.کل ثروت استفاده یتحص يغرب از دانش برا يایدن

 آیند توسعه و پیشرفتدر فر فناوريتبدیل علم به لزوم 
ه دستش از ک یند؛ هر ملّتک ییتواند فرمانروایه عالم باشد، مک یهر ملّت
ننـد.  ک ییگران بر او فرمـانروا یه دکند کد خود را آماده یباشد، با یعلم ته
م؛ ینـ کجهـاد دنبـال    یـک  عنوان بهامل آن ک يمعنا ي د علم را با همهیما با

ـ م. عـالوه بـر ا  یگوینشگاهها من را من به جوانها، استادان و دایا ن، علـم  ی
، فنـاوري م بـه  ینـ کد وصـل  یست؛ علم را باین یافکهم  یید و به تنهامجرّ

ـ د به صنعت، و صـنعت را با ینکد وصل یرا با فناوري م بـه  ینـ کد وصـل  ی
 يشور نباشـد، بـرا  کشرفت یتوسعه و پ ي هیه ماک یشور. صنعتک ي توسعه
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ـ د نشـود، فا یتول فناوريبه  هک یست؛ علمید نیما مف نـدارد و نـافع    يا دهی

  1ست.ین

 ي کامل علمی در کشور اندازي چرخه راه
شـور را  ک یگـاه علمـ  یتواند موقع و جایشور الزم است و مکآنچه در 

 یـک ه بـاال رفتـه، وجـود    کـ ز به ما نشان دهد یسته و افتخارانگیطور شا به
 ي وستهیپ هم به ي چرخه یک                                 بخشها ي امل است. در همهک یعلم ي چرخه
د وجود داشته باشد یشور است، باکاز یه مورد نک ییاز انواع دانشها یمهم
 یامـل علمـ  ک ي مجموعه یکند. یایهم ب کمکنند و به ک ییافزا نها همیتا ا
ـ ن جزین هنوز نشده. اید؛ ایایبه وجود ب یستیشور باکدر   یسـت یهـا با  رهی
ل شـود؛ بـه   کیواحد تش ي مجموعه یکصل شوند، امل به هم متّکطور  به

   2کنند. ییافزا ش ببرند، همیگر را پینند، همدک کمکهم 
ـ ي علمی تا مصرف است ا دهیي ا ي چرخه مسئله لـی مهـم   ین هـم خ ی

ه کـ هاسـت،   دولت و دانشگاه يارکن مربوط به دولت و همیا البتّهاست. 
 ن اشـاره کردنـد و   که بعضی دوسـتا  هاستکن پاریاش هم نمونه یکحاال 
رد، یگیل مکدر ذهن نخبه ش یار علمک ي دهیهم دارد. ا يگرید يها نمونه

د میشود یآ ی، بعد مفناوريل میشود به یل میشود به علم، بعد تبدیبعد تبد
بازار مصرف. بازخورد آن در بازار مصـرف، بـاز    يد تویآ یصنعت، بعد م

ـ ن چرخه بایند. ایکده مید ایتول ـ نـد. ا کدا یـ تمرار پطـور اسـ   نید همـ ی ن، ی
ــدیریت يهــا و دســتگاه یصــنعت يهــا دولــت و دســتگاه يارکــهم و  یم

   3رد.یانجام بگ یستیرا الزم دارد و با یدانشگاه يها دستگاه
                                                           

 01/01/1385 در صحن جامع رضوي،. 1
 14/7/1389 ،دیدار نخبگان جوان. در 2
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ي علمـی و   شـه ید اندیـ گـري از تول یوار د رهیـ ي زنج چرخه و سلسله
دان یـ ي ذهنی علمی، تا آمـدن بـه م   مجموعه یکل کیي علمی، تا تش دهیا
ـ ل به محصـول هـم با  یو صنعت، تا آمدن به بازار و تبد اوريفن د حتمـاً  ی
  1د.یایوجود ب به

 از ملّتین يپاسخگو ؛علم
ـ ه اکـ  - يسـاز  يد محصـول و تجـار  ی، تولفناوريعلم،  ي رهیزنج ن ی

دانـش را   یعنـ یاست؛  يریگ لکدر حال ش -است  یار مهمیبس ي رهیزنج
ننـد،  یکد میـ نند، محصـول را تول کیم فناوريل به ینند، آن را تبدیکد میتول

د ثـروت  یـ شور تولک يآورند و برا یم یمحصول را به بازار تجارت جهان
ـ م حاال در ایه ما بدانکست، ین »کنک خوش دل«ن دانش فقط ینند. ایکم ن ی
ند، سودش بـه  یکشور را ثروتمند مکن دانش یم؛ نه، ایردکشرفت ینه پیزم

شـور  کملّـی   د علم به ثـروت یولر تیشاندن مسکن، یرسد. ایمردم م ي همه
   2ملّت. يازهایبه ن ییاست و پاسخگو

 و توسعهر رشد بقات یتحق گذاريریثأت
از  یاً بعضـ اتّفاقـ کـه    قـات و اختراعـات  یردن تحقک ياربردک ي مسئله

ـ ه من روکاست  ییزهایجزو چ، جوانها گفتند ن کـ ه دارم. مـا مم کیـ ش تی
هم  یخوب يبه جاها یغاتیتبل ي پروژه یکم، در ینکب یقاتیتحق یکاست 
شور ک ي شور، در جهت رشد و توسعهکن در وضع یااما  قِ ما برسد؛محقّ
د علممان یل شود. ما بایتبدملّی  نتواند به ثروت یعنینداشته باشد؛  ینقش

ـ ر ن، تـالش الزم دارد، برنامـه  یم. اینکل یتبدملّی  م به ثروتیرا بتوان  يزی

                                                           
 14/7/1389 ،دیدار نخبگان جوان. در 1
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ـ نار اک در يا تهکن یکوقت  الزم دارد. آن ه بـاز در همـان   کـ  -ن هسـت  ی
را  فنـاوري علم و  ي رهید زنجیه ما باک -رد یگیقرار م یجامع علم ي نقشه

 یکره قطع شده است، تا ین زنجیاز ا ییجاها یک یه گاهکم، ینکل یمکت
جهات بـه اهـداف    ي درست بشود و علم بتواند از همه ید واقعیتول خطّ

 1خودش برسد.

 انشگاه عت و دنص ي ) رابطه1.3
 شرفت یموتور پ ؛دانشگاه

ـ چ تردین هـ یشور است؛ در اکشرفت یدانشگاه، موتور پ سـت.  ین يدی
خواهد، یخواهد، اگر اقتدار میخواهد، اگر استقالل میعزّت م یملّت یکاگر 

ـ نـد. خوشـبختانه ا  کت ید دانشگاه خود را تقویخواهد، بایاگر ثروت م ن ی
اند  ردهک كن را دریاست؛ همه اشور جا افتاده کن یمسئول نیتته در ذهکن
 2بدهند. اهمیتد به دانشگاه یه باک

 عت و دانشگاهنارتباط ص الزامات
ـ ا یدولتـ  يهـا  ها، به دسـتگاه  ه به دانشگاهکن سال است یمن چند ن ی
 یمکارتبـاط مسـتح   یـک ن دانشگاه ین صنعت و بیه بکنم یکسفارش را م

، یدانشـ  يانونهـا کشـگاه  ه در دانکـ نیم مـا بـه ا  یاج داریبرقرار بشود. احت
صـنعت، مـثالً مخصـوص     گوناگون ي                                مخصوص بخش صنعت و بخشها

 3نند.ک یبانیه پشتکد یایوجود ب بخش خودرو به

                                                           
 12/6/1386 در دیدار نخبگان جوان،. 1
 14/6/1389. در دیدار اساتید دانشگاهها، 2
 9/1/1389 ،در بازدید از توانمندیهاي صنعت خودروسازي. 3
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 ین مراکز علمیب یهماهنگ
علـم  مرتبط با دانش و  ي                                هاست؛ در بخشها یاز ضعفها ناهماهنگ یکی

ـ ک یهماهنگ یستی، بافناوريو  ـ ایوجـود ب  هامل ب ارتبـاط   ي مسـئله د. مـا  ی
ه در ا یردکرا مطرح  دانشگاهصنعت و  ـ م که خب الحمدللـَّ دارد  نـه یزم نی

هـم   یمطـالب  نیحـاال مسـئول   .هـم کـار خواهـد شـد     شتریو ب شودیکار م
بـا مـا    نهایو امثال ا عیبا صنا ای یقاتیارتباط نخبگان با مراکز تحق ي درباره
شاءاهللا در وقت خودش به شما  بخش است و ان گذاشتند که مژده انیدر م

ـ  ین هماهنگیکل، داد هندالع خواگفته خواهد شد و اطّ ز کـ ن خـود مرا یب
   1الزم است. یلیخ یعلم

 به نوآوري توجهلزوم 
؛ مثـل  یآموزشـ  يارگاههاکد: مثل یارها را واقعاً در برنامه بگذارکن یا

دستگاه صنعت از  ي ها؛ مثل مطالبه يزه به نوآوریل جا؛ مثیعلم ياردوها
 یعنـ ی ؛دهـد  یرا انجـام مـ   يارکـ  یـک ه در دانشگاه دارد ک یق جوانمحقّ

 يا یو قطعـ  یحتمـ  ين هم جزو شـعارها یه اکارتباط دانشگاه و صنعت 
 2ردم.کن مطرح یه بنده از سه، چهار سال قبل از اکبوده است 

 ندهیآ ياازهیبر اساس ن يزیر ) برنامه2.3
 يازهـا ید بـر اسـاس ن  یبا                 هافعالیت«ز گفتند: یعز ياز جوانها یکیه کنیا
ـ  ».دیـ نکر یازها را تصـو ین نید، اینکم ینده را ترسین آینده باشد، ایآ ا در ی

ن یتمان را خودمان معکجهت حر«گري گفتند: یز دینه جوان عزین زمیهم
انـد،   ردهکـ م یترس -ها  غربی -گران یه دکتی را که جهت حرکنیم؛ نه اینک

م، یاز داریم چه نینیم؛ ببیي آنها باش ندهیي پازلهاي زندگی آ نندهک لیمکما ت
                                                           

 5/6/1387 ،دیدار نخبگان جوان دانشگاهی با رهبر انقالب. در 1
 25/2/1386 ،در دانشگاه فردوسی مشهد  هاي استان خراسان دیدار استادان دانشگاه در. 2
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 ياسـت؛ حرفهـا   یار بزرگـ یبسـ  يحرفها ،ن حرفهایا .»مینکن بیآن را تأم
 تفکّـر ه هـر انسـان آگـاه م   کاست  ییزهاینها همان چیاست. ا یار مهمیبس

نـد،  یکشـور نگـاه م  ک یت علمکالن به حرکنگاه  به یوقت يددلسوزِ متعه
ست؛ اگرچه الزم اسـت؛  ین یافکاو  كند؛ منتها دریکم كزها را درین چیا

 1ردن، مهم است.ک يزیر آن برنامه بر اساس

  يور بهرهارتقاء ) 4
ـ ه دارکـ م از آنچـه  یه ما بتوانکن است یش ایمعنا يور بهره يارتقا م، ی

 ي ارخانـه کفت موجـود، از گـاز موجـود، از    م. از نینکن استفاده را بیبهتر
ن ین و بهتـر یشتریار هست، بیه در اختکموجود، از راه موجود و از آنچه 

  م.ینکاستفاده را ب

 در رشد يور بهره اهمیت
ت  ي نهیه در زمکنم یکه میشور توصکبه مسئوالن  یـسـهم   يارتقـا  اهم

 ينـد ارتقـا  یوشور با مردم حرف بزننـد؛ بگ ک يدر رشد اقتصاد يور بهره
 ي اهش فاصـله کـ ن یشـور و همچنـ  ک يدر رشـد اقتصـاد   يور سهم بهره

ـ ا -ن جامعـه  ییباال و پا يهاکده يدرآمد اف کاف درآمـدها، شـ  کن شـ ی
  2دارد. اهمیتچقدر  -مختلف جامعه  ي                                ن بخشهایب ياقتصاد
 

 فصل سوم
 نقش علم در پیشرفت اقتصادي

 ي اصلی پیشرفت مادي کشور ید؛ دو پایهعلم و تول
 یک است: عنصر دو بر فمتوقّ ل،او ي درجه در شورک يماد شرفتیپ

                                                           
 6/8/1388 ،در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور. 1
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 نباشـد،  علـم  اگر .است دیتول عنصر عنصر، یک است؛ علم عنصر عنصر،
ا   باشد، علم اگر .رودیم شیپ علم با شورک ند؛یب یم صدمه هم دیتول بـر امـ 

 دایـ پ شیافـزا  و امـل کت و لتحـو  دیـ ولت دانش، ادیبن بر و علم نیا اساس
 نیا تیطواغ ومتکح دوران در ما ارک بیع .زندیم درجا شورک باز ند،کن

ـ پا بر کیمت دیتول نه نبود، علم چون و م،یداشت علم نه هک بود  و علـم  ي هی
 شـد،  صـنعت  دانیـ م وارد یوقتـ  ایدن لذا ؛میداشت ابندهیرشد و رونده شیپ
 بـود،  شـده  صـنعت  دانیم وارد اروپا از رترید هک ایآس ي هقار رفت؛ شیپ
 عقب گوناگون، طیشرا و تیطواغ نیا ومتکح اثر بر ما یول رفت؛ شیپ

 هـم  تکـ حر مانملّت و م،یخواهیم هک - مینک جبران میخواهیم اگر .میماند
 دیـ تول و علـم  به دیبا - است رفته هم شیپ يادیز زانیم به و است ردهک

 و نـو  يلهاکشـ  بـا  ق،یـ تحق زکـ مرا در علم، زکمرا در دیبا م؛یبده اهمیت
 نمیکم هکیت علم ي مسئله يرو من هک است سال چند .شود يریگیپ مدرن

 تکـ حر بـه  شـور ک در علـم  دیتول و یعلم شرفتیپ يچرخها الحمدهللا و
  1.میراه اول هنوز رد،یبگ سرعت هم باز دیبا البتّه است؛ درآمده

 علم اهمیت و نقش )1
 ارزشها جیترو و علم )1.1

ـ معتقد خـدا  بـه  هک شما د،یدار یخوب يمبنا هک شما  بـه  هکـ  شـما  د،ی
ـ معتقد انسان رامتک  تجـاوز  و يتعـد  و غصـب  و ظلـم  بـا  هکـ  شـما  د،ی

 شـهوات  از ي برآمـده  يومتهـا کح ای ها هجامع و بارکاست هک شما د،یمخالف
ـ ا شـما  ؛دیـ نیکم حیتقبـ  را یجمع و یشخص ـ  را علـوم  نی ـ ریبگ ادی  تـا  دی
 ایـ دن در را خودتـان  معـارف  و دیـ نک جیتـرو  ایدن در را ودتانخ يارزشها

   .دینک مکحا
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 علم از استفاده با ارزشها؛ از دفاع

 يجمهـور  نظـام  و شـما  شـور ک .اسـت  ثـروت  و قـدرت  ي هیما علم
 خـود، ملّت  از بتواند تا ندک دایپ دست اقتدار و قدرت نیا به دیبا یاسالم

 تیمصون و ندک یبانیپشت خود منظا از و خود يارزشها از خود، شورک از
 گـران ید به ییزورگو يبرا اقتدار است؛ نیا اش دهیفا قدرت هک - ببخشد

ـ ا نـار ک در اگـر  و - است گرانید ییزورگو از يریجلوگ يبرا ست،ین  نی
 سـالها  راثیـ م هکـ  را یگونـاگون  التکمش بتواند تا دارد اجیاحت ثروت به
 دست به را علم دیبا د،نک برطرف است شورک نیا در ياستبداد ومتکح
 وملّـی   اقتدار به دنیرس يبرا است يا لهیوس علم ،ملّت یک يبرا .اوردیب

   1.یملّ ثروت

 گانهیب فرهنگ از يرو دنباله ؛عدم توجه به علم ي ثمره
 از ياریبسـ  نباشـد،  صـنعت  یوقتـ  .سـت ین صـنعت  نباشد، علم یوقت
 يموجـود  ي همـه  نباشـد،  صـنعت  یوقت .شودینم شفک جامعه يثروتها

 و گانـه یب از يور دنبالـه  شـود؛ یم خـرج  روز صـنعت  آوردن بدست يبرا
 بـه  هـم  گانهیب ي                                استهایس از ریناگز تیتبع و گانهیب فرهنگ ریناگز گرفتن
 علـم  نیبنـابرا  ؛اسـت  یعلمـ  یب از یناش نهایا ي همه .دیآ یم دیپد دنبالش

 علـم  بـود؛  نیهم انقالب مهم يارهاک از یکی .شود جیترو شورک در دیبا
   2.ردک جیترو شورک داخل در را

  اقتدار و ثروت ي همقدم ؛علم )2.1
 یـک  اقتـدار  يبـرا  یاصـل  محـور  آن یعنـ ی ؛شورک یک شرفتیپ رمز

 يهـا  توطئـه  از ياریبسـ  آماج .است علم اقتدار، با همراه شرفتیپ شور،ک
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 انیدانشـجو  و علم اهل و علم هست، یاسالم يجمهور هیعل هک يامروز
داشته باشید نگذارید این تیر طبـق   توجهاین را  است یعلم طیمح و علم

اند اصابت کند کـار عملـی را    به هدفی که آنها گرفته دشمن آن هدفگیري
 ،تـر  مهـم  شـد،  گفتـه  هکـ  ییحرفهـا  نیا ي همه از .ف بشودنگذارید متوقّ

 ي هیـ ناح از ثـروتش  غرب يایدن .است پژوهش و قیتحق و علم ي مسئله
 نـد، یکم امروز هک يا ییزورگو است، علم ي هیناح از اقتدارش است، علم
 اقتـدار  هک یآن .آورد ینم اقتدار نفسه یف پول .دارد هک است یعلم خاطر به
خـودش را   یِعلمـ  یِشـرفتگ یپ کـا یمـروز اگـر آمر  ا .است دانش ،آورد یم
مسائل  ي بکند و در همه ییزورگو نجوریا ایدر دن توانستینم ، داشتینم

ـ آ یمـ  دست به اگر هم ثروت .عالم دخالت بکند  بـه  علـم  ي هیـ ناح از ،دی
 ي مسـئله  يرو سالهاسـت  من هک نیا .دیبده اهمیت را علم .دیآ یم دست
 موجود یعلم يمرزها ستنکش ،ينوآور شرفت،یپ پژوهش، ق،یتحق علم،

 ریانپـذ کام شورک تداراق دانش، انواع بدون .است نیا خاطر به نم،یکم هکیت
  1.آورد یم اقتدار دانش .ستین

 یملّ قدرت عامل ؛علم
 مـن  نظـر  به است، مهمملّی  قدرت جادیا در اول ي درجه در هک آنچه

 هـم  اسـت؛  قدرت ي هیما علم .مانیا یکی است، علم یکی است: زیچ دو
 علـم  نیا .بود خواهد جور نیهم هم ندهیآ در خ؛یتار طول در هم و امروز

 .شـد  نخواهـد  هـم  وقـت  یک شد، خواهد فناوري یک به یمنته وقت کی
 نیآفـر  ینظـام  قـدرت  اسـت؛  نیآفر ثروت است؛ اقتدار ي هیما دانش خود
ـ فرمایم هک هست یتیروا یک .است نیآفر یاسیس قدرت است؛  د:ی
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  .2؛1 - است قدرت علم، - 
 داشـته  را برتـر  دسـت  د،ییبگو را برتر سخن دیتوانیم د،یداشت علم اگر

 پـس  .د؛ ندارد؛ انهیم حالت د،ینداشت اگر - نیا یعنی صالَ - دیباش
 در داشـت؛  خواهـد  شـما  يرو بـر  را برتـر  دسـت  او دارد، علم هک یسک

ي نـه یگنج .نـد یکم دخالت شما سرنوشت در ند؛یکم دخالت شما راتمقد 
 .حرفها نیا از است پر یاسالم معارف

 پیشرفت ي شهیر ؛علم
 شـور ک یـک  دیبا ما .مینک دیتول را علم هم و میاموزیب را علم هم دیبا
 فرمـود:  هکـ  اسـت  شـده  نقل نیرالمؤمنیام از یتیروا یک در .میبشو عالم

.3  
 را علـم  هکـ  یسـ ک هـر  قدرت؛ با است يمساو علم است، اقتدار علم

ـ  هـر  نـد؛ ک ییفرمـانروا  توانـد یم ند،ک دایپ  توانـد یم باشـد،  عـالم  هکـ  یملّت
 آمـاده  را خود دیبا باشد، یته علم از دستش هک یملّت هر ند؛ک ییفرمانروا

ـ ما با .نندک ییفرمانروا او بر گرانید هک ندک  يامعنـ  ي همـه د علـم را بـا   ی
جوانهـا، اسـتادان و    ن را من بـه یم؛ اینکجهاد دنبال  یک عنوان بهامل آن ک

 ، ستین یافکهم  یید و به تنهان، علم مجرّیعالوه بر ا .میگویدانشگاهها م
 و صنعت به دینک وصل دیبا را فناوري ،فناوري به مینک وصل دیبا را علم

 و توسـعه  ي هیما هک یصنعت .شورک ي توسعه به مینک وصل دیبا را صنعت
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 دیـ تول فنـاوري  بـه  هکـ  یعلم ست؛ین دیمف ما يبرا نباشد، شورک شرفتیپ

 اسـت؛  نیسـنگ  دانشـگاهها  ي فـه یوظ .ستین نافع و ندارد يا دهیفا نشود،
 و یقـات یتحق زکـ مرا ي فـه یوظ اسـت؛  نیسنگ پرورش و آموزش ي فهیوظ
   1.است نیسنگ یپژوهش زکمرا

 بومی دانش تولید از درآمد کسب
 میبتـوان  مـا  هک يروز آن .میاوریب دست به دیبا 2راه نیهم از را ثروت

 را نفـت  يچاههـا  درِ و میاوریـ ب دست به دانشمان راه از را شورک درآمد
 از میــدار مــا امــروز .اســت یخــوب روز مــا يبــرا روز آن م،ینــک پلمــب
 ي رهیـ ذخ نفـت  .اسـت  نفت از شورک ي بودجه شتریب .میخوریم رمانیذخا

ـ با .يناچـار  يرو از م؛ینـ یکم هیتخل میدار را انم نهیگنج .ماست  يروز دی
ـ ا و میبخور نان خود دانش از میبتوان هک برسد  دانـش  از بتوانـد ملّـت   نی
 کمـ ک دانـش  شـرفت یپ به ثروت آن خود وقت آن .ندک دیتول ثروت خود

 نـد، یکم کمـ ک ثروت به علم دارند: یپ در یپ ییافزا هم یک .ردک خواهد
 دنبـال  دیبا ما .دیآ یم وجود به ییافزا هم دائماً ند؛کیم کمک علم به ثروت

 3.میباش روز نیا

  کشور بلندمدت امنیت عامل ؛علم
 علـم  مسائل به راجع بمرتّ ها            دانشگاه به سال چند نیا يتو من هکنیا
 و صـنعت  ارتبـاط  و يافـزار             نرم جنبش و ينوآور و پژوهش و قیتحق و

 نکـ ر یـک  هک است نیا خاطر يبرا ردم،ک دکیتأ همه نیا نهایا و دانشگاه
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    1.است علم تان ملّت و شورک مدتبلند امنیت
 .ردکـ  یعلمـ  تکحر یک دیبا سلطه، نیا زدن هم به يبرا ایدن نیا در
 ي نقطـه  ،یارزشـ  نظام و يارزشگذار لحاظ از هک یاسالم يجمهور نظام
ـ غ گـران  سـلطه  امروز هک است يزیچ آن مقابل  و – هسـتند  دنبـالش  یرب
 رده؛ک تیتثب را خودش شده؛ قموفّ یاسیس لحاظ از شده؛ هم قموفّ خب،
 را خـودش  مختلـف  ابعـاد  در و ردهکـ  یسـتادگ یا سال یس ها هتوطئ هیعل
 آن هکـ  – نـد کب نیتـأم  را خودش يهدفها بتواند هکنیا يبرا – برده شیپ

 – دارد قبـول  را آنهـا  یانسـان  هـر  هک است یانسان يواال يهدفها هدفها،
  2.برود علم دنبال دیبا

 علم از دشمن قدرت
ـ  – شـده  یالملل نیب اتکتحرّ ي همه محور امروز هک – درتق  فمتوقّ
 يهـا  ییتوانـا  اسـت،  علـم  از یناشـ  هم ایکامر ثروت لذا و علم؛ به است
 هـم  اش یاسـ یس یالمللـ  نیب تیموقع است، علم از یناش هم اش یغاتیتبل
 رسـاند؛ یم ياقتـدار  یک به را شورک یک هک است علم .است علم از یناش
   3.است مهم شورهاک يبرا قدر نیا علم،

 ارزشها غیتبل ي لهیوس ؛علم
 گـوش  بـه  را خـود  سـخن  تواندیم هک است یعلم اقتدار با ،ملّت یک
 و برتـر  اسـت یس تواندیم هک است یعلم اقتدار با برساند؛ ایدن افراد ي همه
 بـه  نهـا یا دنبـال  بـه  هم اقتصاد .شود زئحا یسایس يایدن در را واال دست
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ـ ا امـروز  .هاست ییتوانا تابع پول ؛دیآ یم دست  را علـم  اسـت؛  يطـور  نی
 گـاه یجا ن،یا .شد يقو هم ياقتصاد لحاظ از و ردک لیتبد پول به میشود
   1.میماند عقب علم از ما .است علم

   دشمن ياستراتژ ؛یعلم یماندگ عقب )3.1
 پذیر کشورهاي سلطه یعلم یماندگ عقب ؛دشمن ياستراتژ
 و نـد ک رشـد  سلطه ریز يشورهاک در گذارندینم هک ییموضوعها از یکی

قـدرت  ابـزار  علـم  دانندیم چون است؛ علم ي مسئله شوند،یم آن مانع تبشد 
ـ پد از یکی نیا دند؛یرس قدرت به علم با ها یغرب خود .است  خیتـار  يهـا  دهی
 آنهـا  هـم  یمدت يبرا و گشته دست به دست غرب و شرق نیب علم البتّه .بود
 فیتوصـ  خودشـان  هکـ  وسـطا،  قـرون  ي دوره همـان  در .بودنـد  جهالت در
 هکـ  يدمجـرّ ه باما  است؛ بوده علم ییوفاکش وقت ایدن طرف نیا در نند،یکم

 و ثـروت  سبک و اقتدار يبرا ابزار یک صورت به علم از دند،یرس علم به آنها
 خودشـان  يبرا ثروت دیتول و هاملّت وتثر جذب و یاسیس ي سلطه گسترش
 و بردنـد  بـاال  را علـم  و ردنـد ک علـم  دیـ تول باز ثروت آن از و ردندک استفاده
 دنیبخشـ  قـدرت  در چقدر علم هک دانندیم آنها .دادند رشد را خودشان دانش

 ،سـلطه  نظام بخواهند اگر هک لذاست ؛دارد ریتأث شور،ک یک به وملّت  یک به
 باشـد،  یجهـان  نظم بر مکحا و بماند یباق ریپذ سلطه و گر سلطه ي رابطه یعنی
 شـوند؛  علـم  يدارا باشـند،  ریپـذ  سلطه لندیما آنها هک یبخش آن نگذارند دیبا
 بـر  ایـ دن در هـم  رفتارشـان  االن و ندارد بروبرگرد هک است ياستراتژ یک نیا

ـ با رد؛کـ  جهـاد  قیتحق و علم سبک يبرا دیبا لذا است؛ منوال نیهم  ارکـ  دی
   2.ردک
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 آن جینتا و طاغوت دوران در یعلم یماندگ عقب
 طـرق  از .بـود  شـده  کخش شورک نیا در علم ي سرچشمه گذشته در
ـ ا یکی گرفت:یم تورص ارک نیا مختلف  ي منـه یه درمقابـل  هکـ  بـود  نی

 دکیـ تأ مـورد  و شـد  ظیغلـ  ما شورک در رصوت نیا ،یغرب دانش شرفتیپ
 را الزم اسـتعداد  یرانیا تواند،ینم یرانیا ست،ین قادر یرانیا هک گرفت قرار
ـ ا امروز .ندارد یصنعت و یعلم شرفتیپ يبرا  شـما  گـوش  بـه  حـرف  نی
ـ ا ،یطـوالن  ي دوره یـک  در هک دیدانباما  ناآشناست؛ و گانهیب  در رکـ ف نی
ـ ادب -خـورد  یات میبه درد ادب یرانیگفتند ا .شد جیترو و دیتول شورک ات ی

شـعر؛ والّـا    يمعنـا  ات بـه یهم ادب آن -زها یطور چ نیبزم و گل و بلبل و ا
آمدنـد   یمـ  ییاروپـا  نیها و مستشرق یید اروپایرا هم باز با یقات ادبیتحق
 فقـر  ي جـه ینت .خـورد ینم یو اساس يجد يبه درد کارها یانریا .کردندیم

 هـا  هیسرما ي همه ردنک خرج ،یصنعت فقر ي جهینت ؛شد یصنعت فقر ،یعلم
 یعنـ ی شـد؛  ییایـ دن متعـارف  یمعمـول  یزنـدگ  سـطح  بـه  دنیرسـ  يبرا

ـ دا مونتاژ، صنعت ردن،ک وارد ـ دو گـران ید دنبـال  مئ  ي همـه  و نفـت  دن،ی
 از یلـ یخ هکـ  بود نیا گرشید ي جهینت ؛ردنک میتقد را یداخل يها هیسرما

ـ  مـا  شورک در - یانسان ياستعدادها از ریغ - یعیطب ياستعدادها  فمتوقّ
 علـم  و فنـاوري  و نبودند صنعت اهل نبودند، دانشمند یمردم یوقت .ماند

 .مانندیم غافل هم خودشان یعیطب موجود يثروتها از ياریبس از نداشتند،
ا   بـود،  شورک نیا در نفت گذشت؛یم يمتماد يسالها هکـ  نبـود  یسـ کامـ 
   1خورد!یم درد چه به و ستیچ نفت نیا بداند

 علم ي توسعه با کشور مشکالت حلّ )4.1
 ي توسـعه  بـا  جـز  شورک نیا التکمش هک دارم باور اًجد و قاًیعم من
ـ  شـور ک در علـم  قیتعم و میتعم و علم  رینـاگز  مـا  .رفـت  نخواهـد  شیپ
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 انـد،  آورده وجـود  به ما يبرا هک را يا ساله ده نیچند ي فاصله نیا ستیبا
 حـرف  چـه  علـم،  بـه  هکیـ ت بـا  دانشمند يایدن هک مینیب یم میدار .مینک پر

 را ییناحقهـا  دارنـد،  هکـ  یعلم تکبر به چطور و زندیم همه به را يزور
 1.نندیکم حق

 محور تلعدا ي توسعه ي هیپا ؛علم
ـ او امسـال  هکـ  يا دهـه  یعنـ ی شد، شروع هک - ندهیآ ي         دهه هکنیا  نیل

 دیترد بدون شده، اعالم عدالت و شرفتیپ ي         دهه عنوان به - است سالش
 شـور ک در علـم  قیـ تعم و علـم  شگستر است؛ علم آن یاصل ي         هیپا یک
   2.است

 یعلم شرفتیپ الزامات )2
ت  بـه  دیـ ام الً؛او يخودبـاور  بـا  یسـت یبا یعلم شرفتیپ اً؛یـ ثان موفّقیـ 
ـ ا بـر  را فـرض  ما چون ؛باشد همراه جهادگونه تکحر  هکـ  میگذاشـت  نی
 باشد خودمان فرهنگ به ي هکیت با و یبوم نگاه با یستیبا ،یعلم شرفتیپ

 بـه  نـاظر  زیـ ن و - مـا  ي دهیپسندملّی  ثیموار و اسالم یعنی ما فرهنگ -
 لکیتشـ  را مـا  یعلمـ  تکـ حر ي مجموعـه  یسـت یبا ن،یا .شورک يازهاین

   3.بدهد

  متناسب بودن علم با نیاز هاي کشور )1.2
 به پرداختن يسو و سمت اًیثان ؛ردیبگ قرار اهتمام مورد الًاو پژوهش،

 ازیـ ن مـورد  هک مینکب ییپژوهشها قتاًیحق یعنی .ندک دایپ را شورک يازهاین
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بـه آن دوسـتان    یانقـالب فرهنگـ   یعـال  يمن بارها هم در شورا .ماست

 درج را مان یعلم شرفتیپ كمال ماام،  گفته نجاید ایام، هم شا ردهکعرض 
 هکـ  آنچـه  میدانیـ نم مـا  .میبـده  قرار دینبا يآ.اس.يآ اتمجلّ در مقاالت

 شـود، یم احتـرام  سینـو  مقالـه  آن ش،یبـرا  شود،یم قیتشو شود،یم شنهادیپ
ـ با خودمـان  ما .دارد اجیاحت آن به ما شورک هک باشد يزیچ همان قاًیدق  دی

 قیـ تحق یچـ  ي دربـاره  م،یسـ ینویم مقالـه  یچ ي درباره هک مینک مشخّص
 و اسـت  يضـرور  اسـت،  الزم یجهـان  مجـامع  در اسکـ انع البتّه .مینیکم
 ازین تابع را پژوهش ما هک تاس نیا مقصود .ردک خواهد دایپ هم اسکانع

  1.میبده قرار خودمان

 يپرور نخبه و فناوري علم، در يگذار هیسرما )2.2
 و علـم  ي مسـئله  يرو بـر  چنانچـه  اگر هک است نیا من راسخ اعتقاد
 نیتر اولویتبا از یکی در حتماً م،ینک يگذار هیسرما يپرور نخبه و فناوري

  2.میا ردهک يگذار هیسرما ارهاک
 
 در را گـران ید ي سـاله  ستیدو ي شده یط راه یک ما هک است وشنر
 ظـرف  در مـا  هکـ  ستین نیا عامد .مینک یط میخواهینم سال ستیب ظرف
 سـال  سـت یدو هکـ  يشورک یعلم سطح به را خودمان سال، هپانزد سال، ده

 آنِ از قبـل  سـال  سـت یدو محصـول  از و نـد کیم یعلمـ  تالش دارد است
ـ ا .میبرسان است، ردهک ادهاستف هم شورهاک ي بقیه  سـت؛ ین نظـر  مـورد  نی
  3.مینکب تلف را وقت دینبا هک است نیا عامد هکبل

                                                           
 8/6/1388 ،ها در دیدار اساتید دانشگاه. 1
 14/7/1389 ،دیدار نخبگان جوان. در 2
 25/2/1386 ،در دانشگاه فردوسی مشهد  هاي استان خراسان در دیدار استادان دانشگاه. 3
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 علم ي عرصه در ریناپذ یمتما و عام انیجر ایجاد
 هـم  یمقطعـ  يشـرفتها یپ م،یداشت يادیز یمقطع يها يگذار هیسرما ما

ـ ا بوده؛ خاص يها گروه به قائم بوده، اشخاص به قائم هک میداشت ادیز  نی
ـ جر یک ند؛ک دایپ توسعه ها رشته ي همه در ،                                بخشها ي همه در یستیبا  انی

 وجـود  بـه  علـوم  يهـا  رشته ي همه در و علم ي نهیزم در ریناپذ یتمام عامِّ
ـ ا ما یستیبا علوم انواع و یتجرب علوم تا یانسان علوم از د؛یایب ـ پد نی  دهی
 .مینک مشاهده و مینیبب را

 نخبگان از تیحما
 و ارک ي نهیزم هک است نیا نخبگان يبرا تیحما نیتر مهم من نظر به
 ار،کـ  دنبـال  بـه  نخبه مغز و نخبه ذهن .شود فراهم آنها يبرا ارک اتمقدم
 .اسـت  نو يراهها رفتن و دیجد يبابها گشودن خلق، د،یتول ،ينگر ژرف

ـ با يافزار سخت اناتکام  هـم  ،يمـوارد  در .دشـو  فـراهم  نهـا یا يبـرا  دی
 نخبـه  تـا  شـود  فراهم دیبا يافزار نرم اناتکام هم ،يافزار سخت اناتکام

ـ با تالش نیا البتّه .ندک تالش و ارک بتواند  شـور ک يازهـا ین جهـت  در دی
 .باشد

  رصد نظام جادیا
 نیا یخروج مینیبب مینک رصد دائماً دیبا .میدار الزم رصد نظام یک ما
 متناسـب  چقدر است؛ چقدر رد،یگیم انجام گاننخب ي نهیزم در هک یتالش
ـ ا .شده هک يا يگذار هیسرما با یخروج نیا است  مـا  هکـ  نباشـد  جـور  نی
ـ  بـود  مکـ  یخروجـ  اگـر  .نباشـد  یخروج بعد م،ینکب را يگذار هیسرما  ای

ـ ا از اشفک نبود، متناسب  دارد، وجـود  الکاشـ  روشـها  در هکـ  اسـت  نی
 .دارد الزم یائمد رصد ارک نیا نیبنابرا ؛است غلط روشها
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 آنهـا  از هکـ  است نیا ما نیت و ما همت هک هم را ییشورهاک یستیبا
 يشـورها ک گـر، ید يشورهاک هک ردک رتصو دینبا .مینک رصد م،یفتیب جلو
 تـا  جلـو،  دییبفرما ندیگویم ما به و اند ستادهیا یاسالم يشورهاک ه،یهمسا

   1.نندیکم تالش دارند هم آنها نه، م؛یبزن جلو آنها از ما

 یانسان علوم يساز یمبو )3.2
 لزوم پرهیز از مدل پیشرفت غربی 

 هکـ نیا خاطر به است؛ ساده یلیخ رد؟ک انیب دیبا را 2ارک نیا لزوم چرا
 مـدل  مـا،  ارگزارانکـ  از ياریبسـ  مـا،  نخبگان از ياریبس چشم در امروز

ـ با را شـرفت یپ و توسـعه  اسـت؛  یغرب يمدلها صرفاً شرفتیپ  يرو از دی
 امـروز  .مینک بیتعق و دنبال اند، ردهک درست ما يبرا ها یغرب هک ییدلهام
  3.است کیخطرنا زِیچ نیا و است نیا ما ارگزارانِک چشم در

 کشور ي اداره در گانهیب  ي نسخه بکارگیري عدم
 باشـند  داشـته  ذهن در یلّک اصل یک صورت به دیبا را نیا ما جوانان

 را نوشـته  گانـه یب يهـا  نسـخه  شور،ک ي ندهیآ يبرا شور،ک ي اداره يبرا هک
 را یبـوم  يهـا  نسـخه  ،یملّ يها نسخه ،یاسالم يها نسخه .نندکن انتخاب
   4.نندک انتخاب

 دیگران علمی هاي فرآوردهاستفاده ظاهري از  با پیشرفت امکان عدم
 چــه - طـاغوت  ومــتکح ي دوره در مـا  شــورک يهـا  یمانــدگ عقـب 

ـ ا در علـم  ي مقولـه  بـه  هک بود نیا رخاط به - قاجارها چه و ها يپهلو  نی
                                                           

 14/7/1389 ،دیدار نخبگان جوان. در 1
 است.  سازي و الگوسازي داخلی مدلمنظور  2.
 25/2/1386 ،ر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهددر دیدا. 3
 26/2/1388. در دیدار مردم مریوان، 4
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 علم يا جامعه در یوقت .نشمردند محترم را علم و نشد داده اهمیت شورک

ـ  ي سرچشـمه  و استعداد هک شودیم شمرده محترم  یانسـان  عناصـر  یدرون
ـ با علم، يبرا يگذار هیسرما .گردد یبوم علم و شود جوشان شورک  بـا  دی
 و باشـند  داشـته  یعلمـ  يهـا  فرآورده نگراید هک نیا اوالّ باشد؛ هدف نیا

 آن از یعمقـ  چیهـ  هکـ نیا بـدون  مـا  و اموزندیب ما به را یلماتک و فرمولها
 يشـور ک چیهـ  شـرفت یپ بـه  م،یریـ بگ ادی را لماتک آن م،یاوریب دست به
   1.يگرید شورک چیه نه و ما نه ند؛یکنم کمک

  غربی منسوخ يها وهیشپرهیز از 
 مـا  شـور ک در ییاروپـا  شـرفت یپ يهـا  نهنشا ،قاجار ي دوره اواسط از
ه بـه اروپـا   کـ بودند  یسانکران ما کروشنف .شدن ظاهر ردک شروع جیبتدر
شدند یآنها آشنا م يشرفتهایلذا با پ خواندند؛یآنها را م يها ا نوشتهیرفتند یم

 يا رار شـده کن حرف تیا .دندیدیر میو خود را در مقابل آنها ناتوان و حق
ـ با ه ما فقـط و فقـط  کصدر مشروطه،  يرهاکفاز طرف روشنکه است  د ی

 شـئون  ي همـه نـد، در  یگویم و بـه هرچـه آنهـا م   یفتـ یها راه ب یدنبال غرب
گـران نقـل شـده و    یزاده و د یه از تقـ ک ین حرفیم؛ اینکعمل  مان یزندگ

 عمـل  آنهـا  ي نسـخه  به صددرصد دیبا ما گفتندیم نهایا .هم دارد واقعیت
ت  ابداع، ار،کابت جالم یعنی م؛یبرو شیپ تا مینک بـه  یبـوم  نگـاه  و خلّاقیـ 

  2.دیگنج ینم نهایا ي محاسبه در مطلقاً یصنعت و یعلم مسائل

 یاسالم و یبوم مدیریت مدل یافتن
 مـا،  انیدانشـجو  مـا،  شـمندان یاند مـا،  جوانـان  مـا، ملّـت   میگویم من

ـ  يشـورها ک مـدیریت  يها وهیش یناتوان ما، سازان ندهیآ  و ننـد یبب را یغرب

                                                           
 10/08/1383در دیدار دانشجویان در ماه مبارك رمضان . 1
 05/12/1383 ،قان فنی و صنعتی کشوردر دیدار جمعی از مهندسان و محقّ. 2
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 را اقتصـاد  یعنـ ی شانمدیریت بخش نیتر مهم نیا ي اداره در را آنها یناتوان
ـ  خـود،  يجا به یانسان آداب خود، يجا به فرهنگ - نندیبب  بـه  ییاعتنـا  یب

 انجـام  خودشان قدرت قلمرو در هک ییهاضیتبع خود، يجا به بشر حرمت
 پـس  يبد امتحان یغرب نتمد موارد، نیا ي همه در خود؛ يجا به دهندیم

ـ ا بالخصـوص،  ما جوانان ما، نیمسئول ما،ملّت  آنگاه و - است داده  را نی
ـ ا اسـاس  بر و بدهند قرار خودشان رکف محور ـ  نی يبـرا  هکـ  ننـد ک لتأم 

 رکـ ف بـه  بزرگ،ملّت  نیا ي اداره گوناگون يروشها يبرا شور،ک مدیریت
 بـه  نـد یکم جـاب یا نیا .دیباش یبوم يها نسخه رکف به ،يخود يها نسخه
 و انسـان  بـه  يروشـنگر  و روشن نگاه اسالم .دینک يتر قیدق توجه اسالم
 1.دارد یانسان يها وهیش و نیتانسا

 در حلّ مسائل ،کشور در موجودانسانی  علومناتوانی 
 سـت، ین یبوم شورک در ینونک یانسان علوم دارد، اهمیت یانسان علوم

 ست،ین ما ي فلسفه به کیمتّ ست،ین ما يازهاین به ناظر ست،ین ما به قمتعلّ
 مـا  مسـائل  است، يگرید مسائل به ناظر اصالً ست،ین ما معارف به کیمتّ
   2.ندیکنم حل را

 م؟یدار چقدر یاسالم قاتیتحق ،یبوم ارک ،یانسان علوم ي         نهیزم در ما
 هکـ  يزمبرّ استاد م؟یدار چقدر مگر یانسان علوم يها         نهیزم در آماده تابک
ـ  یشناس         جامعه بخواهد و باشد یاسالم ینیب         جهان به تقدمع  یروانشناسـ  ای
ـ ا هک م،یدار چقدر مگر بدهد، درس رهیغ ای مدیریت ای  دانشـجو  همـه  نی

   3.است نندهک نگران نیا م؟یریگیم ها         رشته نیا يبرا

                                                           
 26/2/1388. در دیدار مردم مریوان، 1
 14/6/1389اهها، . در دیدار اساتید دانشگ2
 8/6/1388 ،ها در دیدار اساتید دانشگاه. 3
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 توجه به دانشهاي ذاتاً مسموم و اثرات تربیتی و مدیریتی آن
ـ ا خطر و ها دانشگاه در یانسان علوم ي درباره بنده هکنیا  يدانشـها  نی
 خـاطر  بـه  – نمسـئوال  به هم ها، دانشگاه به هم - دادم هشدار مسموم ذاتاً
 هک دارد ییمحتواها است، جیرا امروز هک يا یانسان علوم نیا .است نیهم
 کـی تّم اسـت؛  یاسالم نظام و یاسالم تکحر با مخالف و معارض اًتیماه
 یوقت .دارد يگرید هدف دارد، يگرید حرف است؛ يگرید ینیب جهان بر
 رانیمـد  نیهمـ  شـوند؛ یم تیـ ترب آنهـا  اسـاس  بـر  رانیمد شد، جیرا نهایا
 یاسیس مسائل رأس در شور،ک اقتصاد رأس در دانشگاه، رأس در ندیآ یم

   1.رندیگیم قرار رهیغ ،امنیت ،یخارج ،یداخل

 گرانید صحیح يوردهااتدس از استفادهاهتمام به 
 از مـا  هکـ  ستین معنا نیا به مطلقاً ،یاسالم ای یرانیا مییگویم ما هکنیا

 آوردن دسـت  بـه  يبـرا  ما نه، رد؛ک مینخواه استفاده گرانید يدستاوردها
 وجـود  علم هک ییهرجا .میستین قائل خودمان يبرا یتیمحدود چیه علم،
 سـراغ  بـه  دارد، وجود حیصح ي تجربه دارد، وجود درست معرفت دارد،
 ییجــا از را يزیــچ ورانـه کورک و بســته چشــم منتهـا  رفــت؛ میخـواه  آن

 میشود و دارد وجود معرفت يایدن در هک آنچه ي همه از .گرفت مینخواه
   2.ردک میخواه استفاده رد،ک استفاده آن از

 کشور بدبختی عامل ؛زده اي و غرب ترجمه تفکّر
 ستندین حاضر نند؛یکم قبول شده جمهتر هم را رکف یحتّ افراد، یبعض

 فــالن ایــ روانشــناس فــالن چــون نــدیگویم بســنجند؛ ارهــایمع بــا را آن
 گـر ید داده، را فرمول نیا و گفته طور نیا اقتصاددان فالن ای شناس جامعه

                                                           
 29/7/1389 ،قم ي علمیهي  هدیدار طالب فضال و اساتید حوز. در 1
 10/9/1389 ،هاي راهبردي در نخستین نشست اندیشه. 2
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 گفتـه  فـر ک هکـ نیا مثـل  زد، حرف او برخالف یسک اگر .ندارد بروبرگرد
 حـرف  و گردنـد یم بـر  شـان خود حـرف  از آنها گرید صباح چهار است!

 قبـول  لیـ تحل بـدون  را آنهـا  مدو حرف همان آقا نیا باز زنند؛یم يگرید
ـ ا یواقع حلّ راه .است یبدبخت نیا شور،ک یک يبرا ند!یکم  هکـ  اسـت  نی

 خـود  مغز و رکف با ند؛ک ارک خود، يبرا ند؛ک ارک خود، دست باملّت  یک
 ي همـه  از هکـ نیا ضمن د؛برو شیپ خود ارکابت با و ندک اجتهاد و شدیندیب

   1.ندک استفاده هم تجارب

 کشور مسائل اب یغرب يفرمولها عدم مطابقت
 و هستند یقیتحق و یعلم زکمرا در ای يزیر برنامه زکمرا در هک یسانک
 به راجع و یالملل نیب استیس به راجع است،یس به راجع اقتصاد، به راجع
ـ ا نبـال د ننـد، یکم رکـ ف و ارکـ  شـور ک گرید یاتیح مسائل  هکـ  نباشـند  نی
ـ  یجهـان  کبان يفرمولها غرب، ياقتصاد يفرمولها را؛ یغرب يفرمولها  ای
ـ نظر آن نـه،  نند؛ک قیتطب شورک مسائل با را پول یالملل نیب صندوق هـا،  هی 

 بتعص ما م؛ینیکم استفاده علمشان از البتّه .ستین ما يبرا دیمف يها هینظر
 از .مینـ یکم اسـتفاده  باشـد،  یعلم ي تجربه ،یعلم شرفتیپ هرجا .میندار

 ازیـ ن طبـق  بـر  خودمـان،  رکـ ف طبق بر را نقشهاما  م؛ینیکم استفاده مصالح
  2.میزیبر یستیبا خودمان

  يساز هینظر )4.2
  يساز هینظر نیازمند به یانسان علوم
ـ نظر به میدار اجیاحت یانسان علوم ي نهیزم در ما از ياریبسـ  .يسـاز  هی 

 ومِکـ مح ره،یـ غ و یاسـ یس و ياقتصـاد  يهـا  هنـ یزم رد یحتّ ایدن حوادث
                                                           

 12/2/1380 ،اي رشتدر دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلّ. 1
 25/2/1386 ،مشهددر دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی . 2
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  1.است یانسان علوم در صاحبنظران نظرات
 هکـ  را ياقتصـاد  يهـا  وهیشـ  و فرمولهـا  آن ي همه نمیکنم هیتوص من
 يرویـ پ آنها از شما ند،یکم تهیکد شورهاک به دارد یالملل نیب اقتصاد امروز

 درسـت  يراههـا  دنبـال  نـه،  .ماسـت  نظـر  سکع درست هک نیا نه، د؛ینک
 2.بشود يرویپ دیبا حتماً قیدق و یعلم یارشناسک نظرات ازاما  د،یباش

  رکف و هینظر دیتول شدن همگانی
 و حـوزه  در یعمـوم  ارزش یـک  به لیتبد ،»رکف و هینظر دیتول« دیبا

ــگاه ــود دانش ــا در و ش ــاگون يقلمروه ــل گون ــر عق ــ و ينظ  از ،یعمل
ـ نظر و شــود داده زهیجــا نــوآوران، هبــ و دیــآ عمــل هبــ ریتقــد ســازان، هی 

 .شـوند  قیتشو اجتهاد، و خلّاقیت به زین گرانید تا شود دهیشن سخنانشان
 بـا  یاسـالم  رشـد  جهـت  در و اخـالق  و منطق چارچوب در ها دهیا دیبا
ت  ي اعـاده  اسـالم،  جهـان  تـا  دهند مصاف و نندک رقابت گریدیک و هویـ 

 بـار  دارد را آن اسـتحقاق  هکـ  یجهـان  يا رتبـه  به رانیاملّت  و ندک عزّت
 3.ابدی دست گرید

  كخطرنا اریبس ي راههیب ؛یشگیهم يشاگرد
ل مواجـه  ین قبیاز ا يسال، بنده خودم با افراد ین سیبارها در طول ا 
ن معنـا را  یا با زبـان حـال، همـ   یح یصر مهیا نیح یه چه با زبان صرکبودم 

ـ با البتّهآقا ما «ه کردند یکان میب ا   م،ینـ کشـرفت  ید پی ـ نهـا با یدنبـال ا امـ د ی
ه از کـ نیم، چـه برسـد بـه ا   ینها برسیم به گرد ایتوانیه نمکم! ما ینکت کحر
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ـ ا .»د خودتـان را؟ یدهیزحمت مخود یم؛ چرا بینها جلو بزنیا  یـک ن هـم  ی
 عنـوان  بهما ملّت  حاال -ملّت  یکه کن است یش این معنایا .راهه استیب

 ومکـ مح جملـه،  از مسلمان يهاملّت و شرق گوناگون يهاملّت و نمونه یک
 باشند آنها یدائم شاگرد و غرب تکحر روِ دنباله شهیهم هک هستند نیا به
 قـرار  سـطح  آن در بتواننـد  هک باشند نداشته دیام خودشان از وقت چیه و
ه  نیچنـ  هرگـز  فتند؛یب جلو آنها از هک برسد چه رند،یبگ نداشـته  يا روحیـ 

 يسو از متأسفانه امروز هک است كخطرنا اریبس ي راههیب یک ن،یا .باشند
 نـدگان یگو از یبعضـ  يسـو  از ،یاسـ یس تفکّـر م يسـو  از دانشگاه، استاد
 يبشـر  مـدت  یطـوالن  ي تجربـه  ضـد  رسـت د نیا شود؛یم جیترو یمذهب
ـ آفر جور نیا را انسانها از دسته یک متعال يخدا مگر چرا؟ .است  هکـ  دهی
   1دهد؟یم نشان را نیا یخیتار واقعیت دامک باشند؟ جلو دیبا شهیهم

 علم راه در موجود معارضات و موانع رفع )5.2
ـ ا هکـ  میدار ازین علم ي نهیزم در ما امروز  شـور ک رد یتالشـ  جـور  نی

 م؛یبـردار  را موانـع  نیا دیبا دارد، وجود یموانع مینک احساساگر ، مینکب
ـ با شود،یم ییها معارضه دارد ـ ا دی  در م؛ینکبشـ  هـم  در را هـا  معارضـه  نی
 صـاحبان  هک یسانک يسو از 2ییخستها ،یعلم اناتکام ي عرضه ي نهیزم
ـ با دارد، وجود - است یعلم ي شرفتهیپ يشورهاک هک - هستند آن  در دی

 نشـان  درون از فـورانِ  و یجوشندگ و عزّت خودمان از خستها نیا مقابل
ـ نها در ،یعلمـ  سخاوت به تظاهر رغم یعل ایدن امروز .میبده ت  تی خسـ 
 3 .است یعلم
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 فصل چهارم
 بهبود فضاي کسب و کار ایرانی

ت دنبـال     ـ شـاءاهللا  ان  ـشـور   کن ید مسئولیه باک یمسائل ننـد،  کبـا همـ
اشـتغال   ي مسـئله اسـت.   يسال جهاد اقتصـاد  ي نهیدر زم يدمسائل متعد

پـرداختن بـه    ي مسـئله ار مهـم اسـت؛   یبسـ  ینیارآفرکـ ار مهم اسـت؛  یبس
، يرکـ ف ه خب، افـراد صـاحب  کشور، کدر سراسر  ياقتصاد يرساختهایز

ردنـد، دنبـال   کردنـد، مشـخّص   ک ینها را بررسیاند ا نشسته ينظر صاحب
 ي مســئلهصــنعت،  ي مســئلهن یار مهــم اســت. همچنــینهــا بســیردن اکــ
ـ     نـه ین زمیه در اک ی، مسائل گوناگونيشاورزک یهـا هسـت، مسـائل مهم 

نهـا  یدام از اکـ است و پرداختن به هـر   یاساس يارهاکنها یا ي است. همه
 اهللا است. لیسب یجهاد ف

 کسب و کار  يبهبود فضا يارهاک) راه1
  و بهبود فرآیندهان یقوان اصالح

ـ یرات، تسهمقرّ ي مسئله فـراوان،   يادار يخمهـا  چ ویالت گوناگون، پ
 يه اگر چنانچـه اصـالح بشـود، بهبـود فضـا     کاست  ییزهاینها همه، چیا
ماست، حاصـل خواهـد    يقتصادا ي ل عمدهئاز مسا یکیه کار کسب و ک

   1شد.

 اصالح قانون کار در دو جهت
ب داده یـ ترت يطـور  یـی اجرا ي                                اسـتها یم شود و سیتنظ ين طوریقوان

ه کـ نـد  کنـد و هـم احسـاس    ک یارگر، هم احساس امنیت شغلکه کشود 
 یگدیارگر رسـ کـ  طـرف بـه حـقّ    یکده شده است. از یار او فهمکارزش 
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گـذار از اسـتخدام    هیه سـرما کعمل نشود  يگر هم طوریشود، از طرف د
ـ را با قضـیه ند. هـر دو طـرف   کارگر احساس وحشت ک نانـه و  یب د واقـع ی
ت شـغل    ي جـه یرد تـا نت کمانه مشاهده کیح ارگر و هـم  کـ  یآن، هـم امنیـ

  1خود شود. ي هاو به حقوق حقّ یابیدست

  يکاریاشتغال و کاهش ب اهمیت) 2
ـ ک ییاست. طرحها یمهم ي مسئلهاشتغال  ي لهمسئ ش یه از چند سال پ

ه انسان انتظار داشـت،  کشده، آنچنان  ینیب شیاشتغال پ ين طرف برایبه ا
ن مـا  یکست؛ لیانجام گرفت و خوب بود، بد ن ییارهاکنشد. اگرچه حاال 

ـ اهتمام و یکاشتغال  ي مسئلهه نسبت به کنیند از ایکنم یرا مستغن  يا ژهی
  2م.یته باشداش

 یشکاف طبقات و يکاریببه معضل  توجه
از مـردم   يریثکجمع  د به حقِّیار و اشتغال و درآمد، نباکبر اثر نبودن 

رات جامعه محروم شوند؛ چون یظلم شود و از خ -ن آفتند یه دچار اک -
ـ  ي ن طبقات و فاصلهیب ي ، فاصلهياریکب روز  را روزبـه  یر و غنـ یـ ن فقیب
رانـد؛ در  یفقـر م  يهـا  هشتر بـه تـه در  یروز ب را روزبه يا هند. عدیکشتر میب

ـ    يهم از راهها يا مقابل، عده ـ   يهـا  هگوناگون بـه طـرف قلّ ش یثـروت پ
ه ه از کـ  نینه ا -همت بگمارد  یشود. اگر هر دولتیه نمکنیروند؛ ایم ي بقیـ 
ـ اشـتغال   ي مسـئله  اش را مـثالً  یگـاه اصـل   هکیـ و ت -زها غافل باشد یچ ا ی

 نـاً یقیشور قـرار دهـد،   کدر  يشاورزکو  ید صنعتیان دادن به تولسروسام
  3نند.یب یمردم در طول چهارسال اثرش را م
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  یانسان يرویبه ن توجه) 3

 ارگرک ینقش اساسدر نظر گرفتن 
ارگر کـ  ي قهیماهر و ذهن و ذوق و سـل  ي توانا و سرپنجه ينقش بازو

 یـک  -اش  یتمـاع ات اجیـ اش، چه ح يات فردیچه ح -ات انسان یدر ح
 ي ارگر و مجموعـه کـ ه بـه قشـر   کـ  یسـان کاسـت. آن   ییامر واضحِ عقال

و  ین نقـش اساسـ  یقت اینند، در حقیکم ییاعتنا یو ب یتوجه یب يارگرک
نـار  کارگر را در کـ ه کـ هـم   یسانکرند. آن یگیده میا ندینند یب یمهم را نم

ـ جـور. ا  نیآورند، همـ  یله به حساب میوس یکار، مثل کابزار  ن، منطـق  ی
ن، منطق اسالم ین باالتر از ایکاست؛ ل یامالً درستکاست و منطق  ییعقال
   1.است

 ها برنامهس أارگر در رکم یرکت
رد و یـ هـا قـرار بگ   د در رأس برنامهیار باک ي نندهک میرکار و تکس تقد
ارگر با دست خود، با مغز خود، کارگر، محترم است. کن را بدانند. یهمه ا

   2.رساندیشور را به استقالل مکا جسم و جان خود دارد ار خود، بکبا 

 ل از کارگر یل تجلیدال
ه کـ ن اسـت  یخاطر ا به یکیارگران هم از دو جهت است: کل از یتجل

ارگر دارد. کـ و ثـروت دارد، از سرانگشـت    يهرچه رشد ماد يشورکهر 
وجـود   را بـه  ينـد و رشـد اقتصـاد   یکد میـ ه ثـروت را تول کـ ارگر است ک
ـ ر طرّاحـان و برنامـه   ي ارگر نباشـد، همـه  ک. اگر آورد یم ان تفکّـر زان و می

ر کـ ف ي ه همـه ک یهوده خواهد ماند. آن عنصر و عاملیارشان بک، ياقتصاد
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 تحقّـق علـم اقتصـاد را در مقـام عمـل      يشـرفتها یها و پ و هدفها و برنامه
 ي به گردن همـه  یبزرگ ارگر حقّکارگر است. پس ک ي بخشد، سرپنجهیم

مردم را بـه   یه زندگکار اوست که محصول کنیخاطر ا دارد؛ بهت ملّ آحاد
ارگر کـ ه از کـ م دهد. جهـت دو یسامان م یو فعل یروز و عمل طور روزبه

ار کـ ار اسـت؛  کـ ل از یـ ارگر، تجلکل از یه تجلکن است یم، اینیکل میتجل
بر  ياریکزند؛ چه بیخسارت م بشریتبه  ياریکار مهم است. چقدر بیبس

ه او قـادر بـه   کـ ن باشد یعدم همت شخص باشد، چه بر اثر ا و یاثر تنبل
عبـادت   یـک ارزش و  یـک ار کـ پس  د؛ار وجود ندارکست؛ چون یار نک

 ؛ار استکشور، ک یکشرفت یپ يبرا یو واقع یقیاست. عامل حق یقیحق
  1.ل شودیار تجلکم، تا از ینیکل میارگر تجلکما از  نیبنابرا

 جهاد؛ نوعی کارگر کارِ
ت ارگر اسـت؛  کهم وجود دارد و آن، شأن  يمعنو ي بهمطال یک یـاهم 

جهـاد اسـت؛    یـک ن یه اکده بشود یارگر است؛ فهمک فعالیتبه تالش و 
ــا ــم اســت. ی ــن مه ــتگاه، ک ــارگر در پشــت دس ــی ــیا در ح و  ین طرّاح

د یـ ار دارد تولکـ ه کـ  يا ا در هر نقطـه یارِ در مزرعه، کا در ی، يپرداز نقشه
ه کـ نـد و بدانـد   کد احساس ید، بایآ یبه وجود م دارد یمیشود و محصول

ارزش را دارد بـه وجـود    یـک عمـل مهـم را،    یـک عمل بـزرگ را،   یک
 یلـ یماسـت. خ  ین، اعتقاد قلبیند. اکان یخواهد بین را میآورد؛ اسالم ا یم

 يدار هیسـرما  يایـ ، اعم از دنيماد ياین نگاه و نگاه دنین ایفاصله است ب
نـد. امـروز   یکابزار نگـاه م  یک عنوان بهارگر کبه  هک یستیالیسوس يایا دنی

 يارگرهـا از لحـاظ برخـوردار   کاز  یبعضـ  ی، گاهيدار هیسرما يایدر دن
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عموم البتّه، وضعشان هم خوب است يماداست  جورنیندارد بعضاً ا تی

ـ  ارفرمـا، از چشـم   کن همـان هـم از چشـم    یککه وضعشان خوب است ل
 یچ و مهره؛ تا وقتـ یپ یکار است؛ مثل ابز یکد، یار و تولکاستگذاران یس

ـ تحو يه بتواند به آنهـا ارزش مـاد  کارزش دارد  ـ ل بدهـد، پـول تحو  ی ل ی
ارگر را کـ ه کن نگاه یارگر، و اکن نگاه به ین ایفاصله است ب یلیبدهد. خ

دهـد، فراتـر از   یه او انجـام م ک يارک يداند؛ برایاهللا م لیسب یمجاهد ف یک
 یپـاداش الهـ   یک، یارزش اله یک، یر الهاج یک، يماد ياجرها ي همه

از یـ ن آن نین الزم است، ایبا هم فاصله دارد؛ ا یلینها خیرد؛ ایگیدر نظر م
   است. یقیحق

 با دشمنار یکپ؛ نوعی ارگرککارِ 
ـ یارگر اکـ  ار ماسـت. یکپ ي ار، عرصهک ي عرصه رت و بـا  یـ بـا غ  یران

ارتـان  کشـما بـا    دانـد. یخـود م  ي داند، مبارزهیار خود میکار را پکشرف، 
 ي شـور را بـه ورطـه   کخواهنـد  یه مکـ  یسـان کبا آن  ،دینیکد مبارزه میدار

 ي شانند. جامعـه کب يست اقتصادکو ش يود اقتصادکو ر يسقوط اقتصاد
ه شـما انجـام   کـ  يارکـ شور بداند؛ امـروز  کز ما در سرتاسر یعز يارگرک
 ییوایقه و شـ یبر ذوق و سل یار مبتنکرانه، کار مبتکار مجدانه، ک -د یدهیم

ـ ارتان دارکمبارزه است. شما با  یکار است، یکپ یک - یرانیذهن ا د بـا  ی
   1داشته باشند. توجهد ین را همه باید؛ اینیکبار مبارزه مکاست يایدن

   و عبادت الهی ینی) کارآفر4
ز ئن نسبت حـا یهم به هم ینیارآفرکقدر مهم است، پس  نیار اک یوقت
عبـادت   یـک نـد،  کار را فـراهم ب ک ي نهیند زمبتوا یسکاست. اگر  اهمیت
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ـ ا ي شود، فقط از جنبـه ید میه تولک يارکن یانجام داده است. نگاه به ا ن ی
 یـک م تـا  ینـ یکبنـد م  يارکـ  یـک ار را دستش را بـه  کیب یکه ما کنباشد 
 داشته باشد. يدرآمد

 صمتخص يرویت نیمهارتها و ترب ي ) توسعه5
ه بـر  کـ ردم کـ ادداشت ینجا یمن اه حاال کگري هم یارهاي دکی از یک
ـ ا ،ن دولتـی اسـت  یي مسئول عهده ـ  ين هنرسـتانها ی ـ ، ایو صـنعت  یفنّ ن ی

ـ  يهـا  دهکها، آموزش يا حرفه -ین فنّی، اياربردک-یعلم يها دانشگاه  یفنّ
 ي بـه پنجـه  امـا   م،یاج داریند. ما به علم احتکدا ید توسعه پی، بايا حرفه –
ه کن است یبه نظر من ا یاساس يارهاکاز  یکیم. یاج داریارآمد هم احتک

 م. ینکار ک یستیبا يشاورزکصنعت و  ي نهیدر زم

 انیع دانش بنیرو در صنایت نیترب
ه دوسـتان  کـ طور  ان همانیبن ع دانشیرو بخصوص در صنایت نیبه ترب
ار کـ ن یاخوشبختانه                                  از بخشها یداد. در بعض اهمیتلی یست خیگفتند با

ـ م، در بخـش رو یالع دارما اطّ يا هسته يشده است. در بخش انرژ ان از ی
ـ اطّالع دار یکنزد  يرویـ ارآمـد، ن ک يرویـ مـاهر، ن  يرویـ ت نیـ ه تربکـ م ی

ه مختلف  ي                                ن در بخشهایست به ایق انجام گرفته. بادانشمند و محقّ توجـ 
  1رد.ک

 
 فصل پنجم

 گذاري ملّی ایهحمایت از سرم

 يگذار هیسرما اهمیت) 1
ــذار هیســرما ي مســئله ــیخ يگ ــت یل یــه  یدارد. آ اهم ــده، وابســته ب ن

                                                           
 16/6/1389 ،در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور. 1
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، چـه در  يمختلف است؛ چه در بخـش انـرژ   ي                                در بخشها يگذار هیسرما
   1الزم است. يگذار هیگوناگون، سرما ي                                گر. در بخشهاید ي                                بخشها

 ه یسرما يریکارگ به است نظام،یس
 ي                                از بخشها یکی -ه یصاحبان سرما يارهاکها و ابت هیسرما يریارگک به

است نظـام  یس اًلّک -آنهاست  يها هیسرما يریارگک ن بهیه به مردم، همکیت
مـردم را   یو ذهنـ  يرکف يها هیو سرما یمال يها هیا سرمااست. م یاسالم
 يهـا را بـرا  موفّقیتشاءاهللا سـتون   م و انیریگیار مکشور به کشرفت یپ يبرا
  2م.ینیکتر م ین دولت هرچه طوالنیا

ـ   يگـذار  هیسرما ییه تواناک یسانک تواننـد  یه مکـ  يافـراد  یدارنـد، حتّ
نهـا راه دارد. آحـاد   یهنـد، ا ت انجـام د کرا با اجتماع و شـر  يگذار هیسرما

ن یتوانند در اینند؛ مک يگذار هیتوانند سرمایمردم و صنوف مختلف مردم م
   3م باشند.یشوند و سه یکگر شریدیکراه با 

 يگذار هیسرماافزایش الزامات ) 2
 يگذار هیدر سرما يبند اولویت) 1.2

ـ مهـم اسـت، ا   یلیه خک يزیشور، آن چک ي توسعه يزیر در برنامه ن ی
مـا   يو معنـو  يمـاد  يهـا  يگذار هیز سرماکتمر ي م عمدهینیه ما ببکاست 

 - يمعنـو  ي هیو سـرما  يماد ي هیاست سرما یهیجا باشد؛ چون بدکد یبا
م یخـواه یسـت. اگـر م  ینامحدود ن -زه یو انگ یانسان يرویهمت و ن یعنی
مطلوب و منظور خودمـان،   يمعنا توسعه به -م یشور را به توسعه برسانک

                                                           
 8/6/1389 ،دیدار رییس جمهور و اعضاي هیئت دولت. در 1
 4/6/1383 ،در دیدار با رییس جمهور و اعضاي هیئت دولت. 2
3 .1/1/1386، ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
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ـ جاهـا با کم ینـ یبب - یج غربیرا يلزوماً توسعه به معنا نه  يشـتر بـرا  ید بی

  1م.یز شوکمتمر يگذار هیسرما

 انداز کردن و  افزایش پس ) کم مصرف2.2
ـ ک يه دارنـد، پـول دارنـد، درآمـدها    یه سرماک یسانکاز  ياریبس  یالن

نجـا هـم بـاز    یننـد. ا کد صـرف  ین درآمدها را چگونه بایدانند ایدارند، نم
 يجـا  دهـد. پـول را بـه   یمصـرف خـود را نشـان م    ين اصالح الگـو هما
هوده، یب یخارج ينند؛ سفرهایکالت م، صرف تجميدیتول يگذار هیسرما

ل یل خانـه، وسـا  یر وسـا ییتغ يفسادآور، بهانه برا اناًیثمر، پرخرج و اح یب
ت مسرفانه است نسبت بـه ثـروت. میشـود    کحر یکزها ین چی؛ ایزندگ

 2ار فراهم است.کن یل ایرد. امروز وساک يگذار هیسرماپول را، درآمد را 

 ) افزایش امنیت اقتصادي3.2
جـاد  یو ا يگـذار  هیه شرط سرماکداند ید، چون دشمن میشما بدان البتّه

ـ جـاد ثـروت در ا  یو ا يگذار هیخواهند سرمایثروت، امنیت است و نم ن ی
 3نند.ک رد با امنیت مقابلهکخواهند  یلذا سع ؛ردیمنطقه انجام بگ

 هاي اقتصادي در سرمایه گذاري ها تعاونیمشارکت ) 4.2
 ي لهیوسـ  ه بهکهاست،  یجاد تعاونین باب، ایمهم در ا يارهاکاز  یکی

ل مهـم  ئل بشـود و بتواننـد در مسـا   کیبـزرگ تشـ   يهـا  هیها سرما یتعاون
ننـد و دولـت   کمهم را باز  يها نند و گرهک يگذار هیشور سرماک ياقتصاد
   4ار را انجام دهد.ک نیبتواند ا

                                                           
 14/7/1389 ،دیدار نخبگان جوان. در 1
2 .1/1/1389،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
 26/2/1388. در دیدار مردم مریوان، 3
4 .1/1/1390، ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
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 ) مبارزه با فساد5.2
 عملی با فساد ي لزوم مبارزه

حاً بـه مـردم   یل سال صرن، در صحبت اویبنده سه چهار سال قبل از ا
ش از یران از حاال به بعد، بیاملّت  ى دشمنان ه نقشهکن گفتم یو به مسئول
ولت، جور شد. هم د نیه همکد ینیب می ى اقتصادى است. خب، همه، نقشه

نند بر کز کرشان را متمرکر و ذکى ف شان را، همهیرویى ن هم مجلس، همه
ـ استهاى درست اقتصادى. چند سال قبـل از ا یروى س ى  ن، بنـده دربـاره  ی

فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فسـاد اقتصـادى مبـارزه    
د. هـى  ینک شود؛ عمالً با فساد مبارزهیه مطلب تمام نمکگفتن  د. به زبانینک

ار کار شد؟ چه کو؟ در عمل چه کم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، ییبگو
 1د؟یردک

 يگذار هیش سرمایمبارزه با فساد و افزا
 الت مسـئوالنِ کیدر تشـ  يو اقتصـاد  یه فسـاد مـال  کم یمعتقد اًیما قو

ـ ند؛ لـذا با یکت میشور سراک ياقتصاد ي آنها، به بدنه انِیف و در مموظّ د ی
 ير، مسـئوالن قـوا  یـ ام اخیـ ه مـا در پ ک يا ن مبارزهیرفته شود. اجلو آن گ

 يبرا يا لهین وسیگرفته شود. ا يد جدیم، بایردکگانه را به آن دعوت  سه
ه قصد ک يگذار هیگذار سالم است؛ سرما هینان سرمایاحساس امنیت و اطم

 يگـذار  هیه سـرما کـ س کهـر  البتّـه سوء استفاده ندارد؛ قصد استفاده دارد. 
هم ندارد؛ سـود مشـروع    یالکند؛ اشیکم يگذار هیسود سرما يند، برایکم

ـ رد. باکـ جـاد  ین سود مشروع و نامشـروع فاصـله ا  ید بیاست. با د جلـو  ی
ن یو همچنـ  يد و دلسوزخاطر عدم تعه به تاًه عمدک -نامشروع  يسودها
گرفتـه   -ران اسـت  یاز مسئوالن و مـد  یبعض يگوناگون از سو يلغزشها

                                                           
 28/11/1391. در دیدار مردم آذربایجان، 1
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  1مبارزه گردد. -لمه ک یقیحق يمعنا به –قاچاق  ي دهیشود و با پد

 یو ملّ یاساس یموضوع ؛با فساد  مبارزه
در  ياست. فساد اقتصـاد  یو اساس یاصل یبا فساد، موضوع ي مبارزه
انجام شـده در   يتالشها ي ه سود همهکموجب میشود  یدولت يها دستگاه
 يا ب عـده ی، به جرفاه مردم يبرا ید ثروت عمومیشرفت و تولیپ يراستا
بــا فســاد،  ي ر شــود؛ لــذا مبــارزهیســراز یچــ خــور و سوءاســتفاده مفــت
فانه. ست يجدـ اسی نه تنها بـا ا یرسیاسی و غیبعضی از عناصر س متأس ن ی
اسـی  یه حساب سیتسو یکه بر آن برچسب کبل ،ردندکت همراهی نکحر

 ن غلط، خالف واقع و دروغ است. مبـارزه بـا فسـاد   یو خصوصی زدند. ا
ه یمـن بـه مسـئول    البتّـه ست و ادامـه دارد.   يمالی و اقتصادي جدي   ن قـو

ندازند؛ جنجال موجب یه جنجال به راه نکردم کسفارش  مجریهو  قضائیه
ـ رد. اکد با آن مبارزه یمیشود. با مسئلهشدن اصل  گم ي   ن مبـارزه در قـوه  ی

ـ راز ط یاز رشـد فسـاد مـال    يریو جلـوگ  يریشـگ یپ يمعنـا  به مجریه ق ی
گـر  ید ينحـو  مبـارزه بـه   قضائیهي   آن است در قوه يها ها و دروازه دهانه

 2ان و مجازات آنها را شامل میشود.زین و فسادانگیب مجرمیاست و تعق

یمبارزه با فسادت در جد  
 يد بـرا ینینشـ  ید! شما مینید. ببیریبگ يمبارزه با فساد را جد ي مسئله

 ییجـو  د، صـرفه یـ نیکه مین سرماید، تأمینیکم يزیر سازنده برنامه يارهاک
ا یــ یصــنعت ي                هــافعالیتشــغل در  يد تعــدادیــه بتوانکــنیا يد، بــرایــنیکم
ـ وجـود آور  ره بـه یو غ یا ساختمانی یا خدماتی يشاورزک ا   د؛ی بعـد از  امـ

                                                           
 10/4/1380 ،در دیدار گروه کثیري از اصناف. 1
 1/1/1382 رضوي، تماع مردم مشهد در حرم مقدسدر اج. 2
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دان شود یباند سودجو وارد م یکا یشخص  یکزده شود،  ینقب يا گوشه
ـ یو همه  ملّـی   ي هیسـرما  عنـوان  بـه ه شـما  کـ را  يزیـ از چ یا بخش مهم

ـ  د وکـ د، بمیـ ار بزنکشور به کد و به سود ینکد استحصال یخواهیم ن یاز ب
 كخطرنا یلیز خین چیند. اکببرد و به سود خودش استحصال و مصادره 

  1ن وجود دارد.یاست و ا يا نندهک و واقعاً نگران

 اقتصادي سالم فعالیت مانع فساد؛
ت شور کخواهند با پول خود در یم هک یسانک الیـننـد  ک ياقتصـاد  فع- 

دنـد از  ید یوقتـ  -نند کد یندازند و تولینند، مزرعه راه بکس یارخانه تأسک
ق یدست آورد، آنهـا هـم تشـو    ن همه ثروت بهینامشروع میشود ا يها راه
نـد مبـارزه بـا مفاسـد     یگویم يا نند. عـده کار نامشروع که بروند کشوند یم

ا   نـد؛ کن يگـذار  هیدار، سـرما  هیه سـرما کـ موجب میشود  ياقتصاد مـن  امـ
مبـارزه نشـود، هـر     يس اسـت؛ اگـر بـا فسـاد اقتصـاد     کع قضیهم یگویم

ار کـ شـدن بـه   وارد يجـا  ه بـه کـ ق میشـود  یوسوسه و تشـو  يدار هیسرما
گر، برود مشغول بند و ید یطوالن يات آن و راههامقدمد و یپردردسر تول

گـران را هـم بـه فسـاد     یفاسـد، د  یـک ز شـود.  یفسادانگ يارهاکبست و 
   2ند.یکق میشاند و تشویکم

 شرفت کشوریپ مزاحم فساد؛
ح یاز راه صـح  رسند، اصالًیم ییذاک يباسرعت به ثروتها یسانکه کنیا

شـور  کان نـدارد. منـابع   کـ ممنـوع و حـرام ام   يب و روشـها و جز با تقلّ
جا، گود افتـادن و   یکانباشته شدن ثروت حرام در  ي محدود است. الزمه

                                                           
 4/06/1381 ،ي دولت در دیدار اعضاي هیئت دولت، به مناسبت هفته. 1
 19/10/1380 ،دي ماه، سالروز قیام مردم قم 19در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت . 2
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ن یرالمـؤمن یه امکـ  نینار آن است؛ همکگر در ید يا عده ي سهکیشدن  یخال

. اصال تمام تـالش مـا   1 :فرمود
 يمبارزه با مفاسد اقتصاد يما رو ي هکین موضوع نباشد. تیه اکن است یا

   2ن است.یهم يو قاچاق برا

 فساد حکومتی، مانع تولید ثروت
 يهـا  م فسـاد در دسـتگاه  یم و گفتـ یردکـ ما مبارزه با فسـاد را مطـرح   

ـ  یومتکو ح ياقتصاد ـ   موجب میشود منابع ثروت متعلّ ن یق بـه مـردم از ب
ه از کـ دا شـدند  یپ یسانکنند، که از مبارزه با فساد دفاع کنیا يجا برود. به

ردند و به دفاع از مفسد پرداختنـد و  کفاده زدن با مردم است انات حرفکام
   3خودشان ندانستند! ي فهیمبارزه با فساد را وظ

 
 فصل ششم

 سازي مطلوب خصوصی

  44 اصلسیاستهاي  اهمیت )1
ـ رو ياقتصـاد  لئمسـا  بـاب  در مـا  هک ییزهایچ ي جمله از  هکیـ ت شی

 اصل ي                                استهایس ي مسئله م،ینیکم مطرح یجزم ي هیتوص عنوان به و مینیکم
   4.دیورز اهتمام                                 استهایس نیا به یستیبا یلیخ .است 44

دو سال  ییک یل آن است، و حتّه امروز اوک یشور در سالکرد یکرو 

                                                           
 وجود داشت ى ضایع شدهمن در هیچ جا نعمت فراوانى ندیدم مگر اینکه در جنب آن حقّ .1
 22/2/1382 ،ي پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در جلسه. 2
 21/7/1382 ،در اجتماع با شکوه مردم استان زنجان. 3
 8/6/1389 ،دیدار رییس جمهور و اعضاي هیئت دولت. در 4
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د اسـتفاده  یهمه با 44اصل  ياستهایاز س .باشد يرد اقتصادیکد رویبعد، با
ـ  يگذار هیسرما ییه تواناک یانسک .نندک تواننـد  یه مکـ  يافـراد  یدارند، حتّ

آحـاد   .نهـا راه دارد یت انجـام دهنـد، ا  کرا با اجتماع و شـر  يگذار هیسرما
ن یتوانند در اینند؛ مک يگذار هیتوانند سرمایمردم و صنوف مختلف مردم م

   1.م باشندیشوند و سه یکگر شریدیکراه با 

 خصوصی بخش توان از استفاده لزوم
 در هـم  شما و برساند را نیسنگ بار نیا تواندیم هک است يموتور یک

 تشیهـدا  و دینینشـ  یمـ  فرمـان  پشـت  خودتان ای د،یرویم راه موتور نارک
ـ ا يتـو  هکـ  را يبار ي همه و دیگذاشت نارک را موتور نیا شما .دینیکم  نی

 مه د؛یرویم جلو دیدار وهن هن د،یگرفت دوش يرو خودتان است، وانت
 موتـور  نیا هم شود،ینم حمل بار ي همه هم د،یشویم خسته هم د،یرسینم
 بـه  زمان آن را نیا .است یخصوص بخش موتور، نیا .ماندیم اریکب نجایا

  2.ردیکنم هم اثر م،یگفتیم آنها

 و سیاستهاي آن 44 اصل روح )2
ـ اوریدرب نـازا  و دکـ را صـورت  به نه را مال کـه در اسـالم اسـمش     دی

آن را  مـال  مصـرف  در يولنگار و یولخرج صورت به نه، کردن استکنز
 را ثـروت  نهـا، یا بـه  توجه بااما  ،دیکن یالزم زندگریغ يزهایصرف در چ

ثروت آحاد مردم ثروت عموم کشور است همه  .دینک دیتول خودتان يبرا
 يطـور  .است نیا 44 اصل ي                                استهایس و 44 اصل روح .برندیاز آن سود م

 عمتنـو  ف،یضـع  طبقـات  بخصـوص  مـردم،  آحاد يدرآمد منابع هک بشود
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ـ ا ننـد؛ ک دایپ یشیگشا بتوانند مردم شود؛  رفـاه  راه در بلنـد  گـام  یـک  نی
  1.است یعموم

 بعـد  و مـردم  يهـا  هیسـرما  میبتـوان  مـا  هک بود نیا هم 44 اصل روح
ـ با .مینـ ک اقتصاد ي عرصه وارد را مردم مدیریت  و مـردم  يهـا  هیسـرما  دی
 اگـر  والّا بشود؛ اقتصاد ي عرصه وارد - یخصوص بخش - مردم مدیریت
 .شد نخواهد حاصل مقصود آن ماند، یباق یدولت هامدیریت

  يساز یخصوص الزامات )3
 یخصوص بخش يتوانمندساز )1.3

 یعنـ ی اسـت؛  نـاتوان  یخصوصـ  بخـش  ها يگذار هیسرما از یبرخ در
 بخـش  اگـر  سـت؟ یچ عالجـش  خب، .ندارد يارگذ هیسرما ییتوانا واقعاً

ـ با شـد؛  نخواهـد  بـاز  یگرهـ  چیهـ  بماند، ناتوان طور نیهم یخصوص  دی
 هکنیا بر دینک قادر را یخصوص بخش شما هک سمت نیا به برود                                 استهایس

ـ ا .بـرود  بزرگ يها يگذار هیسرما از یبرخ بار ریز بتواند  میشـود  هـم  نی
 .                                استهایس از یکی

 دولت یبانیتپش و نظارت )2.3
 نـد، یکم یخال ياقتصاد ي                هافعالیت از را خودش ي شانه هک یوقت دولت

 هـم  باز ها ياستگذاریس نه، رد؛یگیم نارهک اقتصاد از هک ستین نیا شیمعنا
 دولت را استیس یستیبا یعنی است؛ دولت دست است، دولت اریاخت در

  2.ندکب دولت را نظارت یستیبا بگذارد،

                                                           
1 .1/1/1386، ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
 8/6/1389 ،دیدار رییس جمهور و اعضاي هیئت دولت. در 2



 223  ..بخش سوم: جهاد اقتصادي و الزامات پیشرفت.
 

  يساز یخصوص از سوءاستفاده عدم )3.3
 هـم  شـب  نماز و عبادت یگاه من! زانیعز است یبیعج موجود بشر
 دارد هکـ  یانسـان  خـود  نفسِ بیفر ي لهیوس طان،یش نفوذ ي لهیوس میشود
 و خـوب  يرهـا کف ي همـه  خـوب،  يهـا  دهیا ي همه خواند!یم شب نماز
 یلـ یخ 44 اصـل  ي                                اسـتها یس .طانیشـ  يبـرا  بشـود  يمنفذ تواندیم فیشر

اما  شود؛ اجرا تمام گسترشِ با دیبا حتماً و است الزم یلیخ است، خوب
 است نکمم هم نجایا از .نشود طانیش دام شبِ نماز آن مثل باشند مراقب

 يدانهـا  قـانون  ،یچـ  سوءاسـتفاده  يآدمها ام؛ گفته بارها .نندک نفوذ طانهایش
ـ ر و مسـئول  و مأمور سر يجور چه بلدند هک یسانک ن،کش قانون  و سیئ
 يا طعمـه  یـک  بـه  هکـ نیا يبـرا  چاننـد، یبپ را بازار و وچهک آدم و وسئمر

 گونـاگون  يهـا  بهانـه  بـه  بعـد  بخرنـد،  را ارخانـه ک نهایا نند؛ک دایپ دست
 آالت نیماشـ  از بعـد  ننـد؛ ک اریکـ ب را ارگرهـا ک ننـد، ک رینگیزم را ارخانهک

 آن نیزمــ از اورنــد،یب در را فروشــش پــول ارخانــه،ک همــان ي فرســوده
 اسـت،  شده ارهاک نیا از برسند؛ الوف و آالف و اردهایلیم به هم ارخانهک
   1.باشد جمع شانحواس همه دیبا شود؛یم

 یکلّ ياستهایس تیرعا )4.3
 يازس یخصوص در عادالنه ي توسعه
 و شـور ک يدیتول و ياقتصاد گوناگون ي                                هافعالیت ي همه ي نهیزم در ما
 .محـور  عدالت هم م،یمحور توسعه هم ما هک مینک توجه دیبا آن، یحواش

ا یـ کـه امـروز در دن   ییاستهایاز س یما طبق برخ .ستندین یمتناف هم با نهایا
دات یم که صرفاً به رشد تولیستیهم دارد، ن يدایج است و طرفداران زیرا

م؛ نه، یم و به عدالت در کنار آن، فکر نکنیو رشد ثروت در کشور فکر کن
                                                           

 8/2/1389، دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور. در 1



 جهاد اقتصادي   224
 

م عـدالت را  یخواهین است که مینظام ما هم ينوآور .ستین منطق ما نیا
نهـا بـا   یم و ایدر کنار هم و با هم داشته باشـ  يبا توسعه و با رشد اقتصاد

ـ سـازند و  ینها با هـم نم یر کند اکه تصو یدگاهیما د .ستندین یهم متناف ا ی
ـ ن نکتـه با یا .میا آن را، قبول ندارین را انتخاب کرد ید ایبا  ي د در همـه ی

، هـم  يسـاز  یخصوص ي مسئلهموارد؛ هم در کاهش حجم دولت، هم در 
ان بخـش  یـ م منـابع م یو هـم در تقسـ   يبـه مسـائل اقتصـاد    یدر نگاه کلّ
 1.ت شودیرعا یو بخش دولت یو بخش تعاون یخصوص

  صحیح یرسان عطّالا )5.3
 ازمنــدین نیــا .اســت الزم اقتصــاد، امــر در مــردم میمســتق تکمشــار

 نیمسـئول  دیبا را نهایا هک است؛ الزم اتاطّالع ازمندین است، توانمندشدن
ـ ا ـ اهللاشـاء  ان  ــ  میدواریام و بگذارند مردم اریاخت در  روز روزبـه  رونـد  نی

 دارنـد،  نقش ونیزیتلو و ویراد دارند، نقش ها رسانه البتّه .ندک دایپ توسعه
  ــ  بتواننـد  و ندک برخورد الفع دیبا هم دولت نند؛ک آگاه را مردم توانندیم
 2.ببرند شیپ را ياقتصاد ي مسئله ـ  اهللاشاء ان

 ردکعمل یابیارزبه  توجه )6.3
ـ ا با گذشته یطوالن يسالها در يساز یخصوص ي سهیمقا در  چنـد  نی
 زمـان  آن منتهـا  اسـت؛  یدرسـت  آمـار  آمـار،  نیا شود؛یم رکذ يآمار سال،
 بحـث  اصـالً  هکـ  یزمـان  آن یعنـ ی ؛بـود  نشـده  ابالغ 44 اصل ياستهایس
ـ نبا را وقـت  آن نبـود،  44 اصل ياستهایس  آن هکـ  بعـد  رد؛کـ  مالحظـه  دی
 واقـع  در شـد؛  عـوض  اقتصـاد  ي مسـئله  وضـع  اصالً شد، ابالغ استهایس
 آن از قبـل  بـا  ي سـه یمقا لـذا  ؛شد آغاز شورک اقتصاد در يدیجد تکحر
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 مینـ یبب یستیبا ما دوران، نیهم در .ستین يا نندهک نییتع ي سهیمقا دوران،
   1.است مهم نیا م؛یردک ارک چه 44 اصل باب در

 442 اصل اجراي سیاستهاي هدف )4
 نظـر  در را یبزرگـ  هدف یک 44 اصل ياستهایس ابالغ و اعالم در ما
 اصـل،  آن خـود  منطوق طبق .شود دنبال شاءاهللا ان  دیبا هک میدار و میداشت
ت  و دولت تکیمال ي نهیزم در یستیبا ما الیــ تجد دولـت  ياقتصـاد  فع  دی

 جادیا هدف با ؟یهدف چه با .گرفت انجام نظر دیتجد نیا و م،یردیکم نظر
 بخــش ي هیســرما و یخصوصــ بخــش حضــور بــا یرقــابت اقتصــاد یــک

   3.رشوک اقتصاد ي عرصه در یخصوص
 

 فصل هفتم
 اصالح الگوي مصرف

 جهاد در یهمگان شرکت يبرا یفرصتمصرف صحیح؛ 
ـ ا در هکنیا آن است، رانیاملّت  ي همه به خطاب جمله یک  جهـاد  نی
 نکر یک هم مصرف ،ملّت یک اقتصاد ي اداره در .ندیکشر همه ياقتصاد
 و اسـراف  از دور مصـرف  خـوب،  مصـرف  درست، مصرف است؛ عمده
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 1.میشود هیتوص شهیهم هک يزیچ نیهم مال؛ اتالف و ریتبذ

   لیداخ داتیتول مصرف به عادت )1
 یداخل داتیتولحمایت از  و ياقتصاد جهاد
 مجاهـدت  يقلمهـا  از یکـی  مـن  نظـر  بـه  ،ياقتصـاد  جهـاد  سال در
 را آن داخـل؛  سـاخت  ياالکـ  سـراغ  برونـد  هکـ  است نیا مردم ياقتصاد

 داخـل  سـاخت  ياالکـ  هکـ  اسـت  نیا هم قضیه فطر نیا البتّه .بخواهند
 يجـور  تشیمرغـوب  امش،کاستح دوامش، یستیبا باشد؛ نندهک قانع یستیبا

 و الزم ارکـ  یـک  هـم،  نـار ک در دو هـر  نیا ند؛ک قانع را يمشتر هک باشد
 2.است یواجب

 یداخل داتیتول به عادت
ـ تقو م،یبـده  شیافزا راملّی  دیتول دیبا ما  بـه  مینـ ک عـادت  م؛ینـ ک تی

 ،یداخلـ  داتیتول کیفیت باالبردن به مینک عادت ؛یداخل داتیتول مصرف
 فیوظـا  قانونگـذاران  نیهمچنـ  و یدولتـ  نیمسـئول  مورد نیا در البتّه هک

 3.دارند ینیسنگ

 طاغوت دوران راثیم ؛یخارجکاالهاي  مصرفاقبال به 
 دوران راثیـ م آن، ي شـه یر هکـ  مـا  یاجتمـاع  موجـود  آفـات  از یکی
 بـه  ي دلبسته افراد، هک است نیهم است، گذشته یظلمان وراند و طاغوت

 دیـ تول وقـت  یـک  م؛ینداشـت  یداخل دیتول وقت یک .باشند گانهیب داتیتول
ـ ا امـروز  بـود؛  یمصـرف  رقابلیغ دیتول ،یداخل  امـروز  سـت؛ ین يجـور  نی

                                                           
 8/1/1390. در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه در سفر یک روزه به این شهر، 1
 7/2/1390ر هزاران نفر از کارگران سارسر کشور، . در دیدا2
 27/5/1389 ،دیدار کارگزاران نظام . در3



 227  ..بخش سوم: جهاد اقتصادي و الزامات پیشرفت.
 
 یـک  حـال  نیدرعـ  .اسـت  مطلـوب  و مرغـوب  داتیتول ،یداخل داتیتول
 لباسشـان  يرو یخـارج  نشـان  فـالن  ندیبگو هک دیآ یم خوششان يا عده

ـ ا اسـت؛  يماریب یک نیا هست؛ شان کیخورا ي لهیوس يرو ای هست  نی
 1.ردک عالج دیبا را يماریب

 در جامعه فساد و ياریکبرشد  ؛یخارج ياالک مصرف عاقبت
 را یرانیا ارگرک یک د:ینکیم ارک چه یعنی .دینکیم انتخاب را2 آن شما

 مگـر  خـب،  .دیـ نکیم وادار ارک به را یرانیرایغ گرارک یک و دینکیم اریکب
ـ ا شـما  یوقتـ  ؟ستین ما ي جامعه ي عمده لکمش امروز، ياریکب  طـور  نی
 یکـی  یکـی  و گرید خواهر آن گر،ید برادر آن ردم،ک طور نیا بنده د،یردک
 یسـتگ کورش جـه، ینت شـود؟ یم چـه  جـه ینت م،یردکـ  يرویـ پ روش نیا از
ـ نها در و یداخلـ  ارگرکـ  ياریکب ،یداخل ي ارخانهک  يدیـ ناام باعـث  ،تی

 و فسـاد  اد،یاعت خودش دنبال به هک هم ياریکب .میشود یداخل گذار هیسرما
 یاجتمـاع  و یاسـ یس حوادث آن، دنبال به و آورد یم یخانوادگ اختالفات
 از شـود؛ یم شـروع  کیوچکـ  زیـ چ یک از نیبنابرا ؛دیآ یم وجود به فراوان
ـ  هـم  افـراد  یشخص ي دهارا پس .شما و من یشخص ي اراده یک  در یحتّ
فـراوان  ل،ئمسا دست نیا از و ؛باشد گذار اثر تواندیم ،یاجتماع التتحو 
 3.است

 داخلیتولیدات  مصرف جهت سازي فرهنگتوجه به 
 نـد؛ ک دایـ پ رجحان داخل دیتول تا بدهند هم دست  به  دست دیبا همه
 هکـ  شـود  مکحا ما يذهنها بر و ما ي جامعه بر یفرهنگ و ندک دایپ ارزش
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 ارواداشـتن ک بـه  مـت یق بـه  ما .میبدان ارزش را یداخل دیتول ردنک مصرف
 شـور ک داخل ارگرک یک م،ینیکم مصرف را او دیتول هک گانهیب ارگرک یک
 نمسـئوال  شـور، ک اسـتگذاران یس شور،ک نیمسئول ي همه .مینیکم اریکب را
 مربوطـه  ي                                بخشها دولت، ارگران،ک خود نان،یارآفرک خود شور،ک غاتیتبل
  1.بدهند اهمیت دیبا تهکن نیا به

 داخلی تولید مصرف عملی ي نمونه
 خواسـتند یم یوقتـ  .رفـت  یداخلـ  داتیـ تول مصـرف  طـرف  بـه  دیبا

 را پـزش  ما امروز هک یساختمان - بسازند را یالملل نیب اجالس ساختمان
 دیریبگ یقطع میتصم گفتم آنها به من .آمدند نجایا آن مهندسان - میدهیم
 ،ارکـ  آخـر  در فقط .نرود ارک به یخارج مصالح چیه ساختمان نیا در هک
 ينسـوز  تکـ مو از اسـتفاده  و یکیترونکال و یصوت يارهاک از یبخش در
 نیا .ردندک استفاده یخارج داتیتول از م،ینک دیتول میتوانینم داخل در هک

 یداخلـ  داتیـ تول از مصـالحش  درصد نودوچند عظمت، آن به ساختمان
 را موضـوع  نیا قاطع بار چند ساختمان آن ساخت ي قضیه در بنده .است
ـ ا م؛یتـوان یم ما .شد و ردندک دنبال و رفتند هک ردمک ابالغ و گفتم  همـه  نی
 هکـ  م،یدار یخوب نیا به یچوب يارهاک و بلور ،ینیچ م:یدار یداخل دیتول
   2آورند! یم ارجخ از تهاکشر نیا بخصوص و انیآقا باز

 اسرافپرهیز از  )2
 ییاراک و اثر بدون مال ردنک خرج یعنی ؛اسراف
 در را ییجـو  صـرفه  ي مسـئله  مـا  اسـت، یس یـک  عنـوان  به است الزم

                                                           
  9/2/1388 ،پرستاران و کارگران ،ماندر دیدار جمعی از معلّ. 1
 5/6/1382 ،در دیدار اعضاي هیئت دولت. 2



 229  ..بخش سوم: جهاد اقتصادي و الزامات پیشرفت.
 

 مـردم  .مینـ ک اعمـال  مختلف سطوح در مانیها يزیر برنامه یاساس خطوط
 ردنکـ ن مصـرف  يمعنـا  بـه  ییجـو  صـرفه  هکـ  باشند داشته توجه زمانیعز
 ردن،کـ  مصـرف  بجـا  ردن،کـ  مصـرف  درست يمعنا به ییجو صرفه ؛ستین

 در اسـراف  .اسـت  ردنک ثمربخش و ارآمدک را مصرف مال، ردنکن عیضا
 هکـ نیا بـدون  نـد، ک مصـرف  را مال انسان هک است نیا اقتصاد در و اموال

 در هـرز،  مصـرف  و هودهیب مصرف .باشد داشته ییاراک و اثر مصرف نیا
 یـک  عنـوان  به را مطلب نیا دیبا ما ي جامعه .تاس مال دادن هدر قتیحق

 لحـاظ  از مـا  ي جامعـه  وضع چون باشد؛ داشته مقابل در یشگیهم شعار
 .ستین یخوب وضع مصرف،

  شورک ي ندهیآ از عوامل تهدیدیکی ؛ اسراف
 امـور  در اسـراف  از زیـ پره بـه  راجـع  بارهـا  قـرآن  ي فهیشر اتیآ در
ـ ا شده دکیتأ ياقتصاد  ي لطمـه  مهـ  اسـراف،  .اسـت  نیخـاطر همـ   ن بـه ی
 يمـار یب دچار يا جامعه یوقت .زندیم یفرهنگ ي لطمه هم زند،یم ياقتصاد
 ؛گـذارد یم یمنفـ  يرهـا یتأث او يرو بـر  هم یفرهنگ لحاظ از شد، اسراف
 ي مسـئله  یـک  فقـط  اسـراف،  از اجتنـاب  و ییجو صرفه ي مسئله نیبنابرا

 یفرهنگـ  هـم  اسـت،  یاجتمـاع  هم است، ياقتصاد هم ست؛ین ياقتصاد
   1.ندیکم دیتهد را شورک ي ندهیآ است؛

  ؛ تضییع نعمت الهیاسراف
 خواسـته  ما از نید هک آنچه طبق بر را خود یزندگ هک میدار فهیوظ ما
 در اسـراف  آب، در اسـراف  .مینـ ک میتنظ طلبد،یم ما از میسل عقل و است
ـ ز ،یزنـدگ  لیوسا در اسراف ،ییغذا مواد در اسراف نان، ـ ز ،يرو ادهی  ادی
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 اسـت،  اسـتفاده  قابل هک ییزهایچ ختنیر دور ردن،ک مصرف ادیز دن،یخر
 1.خداست نعمت عییتض نهایا

 زمانطول  در اسراف زانیم و اریمع تغییر
 انـدازه  نیا .يرو ادهیز و اسراف حد به نه باشد، اندازه به دیبا مصرف

 هـا  هخانواد و مردم يقشرها از ياریبس امروز .است متفاوت یزمان هر در
شور، خـودش  ک يو هنوز اثرات و ثمرات بازساز زحمتند و لکمش دچار
 .اسـت  دهیاتش بـه همـه نرسـ   کـ رات و بریامل نشان نداده و خکطور  را به
ـ ا بـه  توانـد یم چـه  هـر  را خـودش  انسان هکنیا از است عبارت اندازه  نی
ـ عز نیمسـئول  .ندک یکنزد قشرها  و یئقضـا  و یدولتـ  از اعـم  شـور، ک زی

   2.نندک تیرعا گرانید از شیب را اصل نیا دیبا خصوصب ن،یریسا

 کشور براي مشکل ایجاد عامل اسراف
ـ ز وپـاش،  خـت یر بـا  مقابله یعنی یمال و ياقتصاد انضباط  و يرو ادهی

ـ ز و یمال پاش و ختیر .اسراف ـ ز و ردنکـ  خـرج  در يرو ادهی  در يرو ادهی
 نه و سخاست و جود اسمش نه .ستین یخوب صفت وجه چیه به مصرف،

ـ « اسـمش  فقط .است یمنش بزرگ و رمک  »یمـال  و ياقتصـاد  یانضـباط  یب
 يبرا يادیز و نندیکم خرج يادیز نند؛یکم خرج خود یب هک یسانک .است

 انـات کام لحـاظ  از را جامعه يموجود تیرعا و نندیکم مصرف خودشان
ـ  مـن  نظر از هک هستند ییانسانها نند،یکنم ياقتصاد  لحـاظ  از انضـباط  یب

ـ ا نـد، ک دایپ ادامه یتیوضع نیچن اگر ؛هستند یمال و ياقتصاد اناتکام  نی
  3.شد خواهد لکمش ارشکملّت 
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 جامعه در مصرف بودن نامناسب
ـ با ما ست،ین یخوب وضع مصرف، لحاظ از ما ي جامعه وضع چون  دی
 از هکـ  یغلط يروشها ما، يتهاسنّ ما، يعادتها .مسئله نیا به مینک اعتراف

 بـه  مصرف در يرو ادهیز به است داده سوق را ما م،یا گرفته ادی آن و نیا
 داشـته  وجود مصرف و دیتول انیم جامعه در دیبا ینسبت یک .اسراف نحو
 دیبا شهیهم جامعه دیتول یعنی د؛یتول سود به يا ستهیشا نسبت یک باشد؛

 شـور ک موجـود  دیـ تول از جامعـه  .باشـد  داشـته  شیافزا جامعه مصرف بر
 در امـروز  .شود شورک ياعتال صرف هست، يادیز هک آنچه ند؛ک استفاده

 اسـت؛  شتریب دمانیتول از نسبت، به ما مصرف .ستین يجور نیا ما شورک
 وارد مـا  بـر  ياقتصاد مهم يضررها ن،یا رساند؛یم عقب به را شورک ن،یا
  1.میشود ياقتصاد التکمش دچار جامعه ند؛یکم

 
 هکـ  شـور ک یمـال  منـابع  ردنک نهیهز ي نهیزم در مصرف، ي نهیزم در ما

 ي لهیوسـ  بـه  و مـا  هنیم مه برادران ي همه ي لهیوس به و ما خود ي لهیوس به
ـ  ینـوع  دچار ،دیآ یم وجود به ادیز زحمت با شورک نیمسئول  یتـوجه  یب
 مـا  .خـاص  اهتمـام  و توجه یک به مینک لیتبد را نیا یستیبا هک م،یهست
 .میهسـت  مصـرف  در يولنگـار  و یولخرج دچار ما م،یهست اسراف دچار

مـردم   يات آن برای، با جزئیدر سخنران اهللال سال، ان شاءن را من در اویا
 ياریبسـ  نم؛یکامروز فقط اجماالً عرض ماما  .ح خواهم دادیزمان توضیعز
 ي همـه  در شـور ک منابع از یمهم بخش گفت بشود دیشا شور،ک منابع از
 يهـا  نهیزم در يحدود تا چه و ،یشخص لئمسا ي نهیزم در چه - ها نهیزم

ـ ز و اسـرافها  صرف - یعموم  مـا  .میشـود  مصـرف  در مـا  يهـا  يرو ادهی
  2.مینک مدیریت عاقالنه و برانهمد را ردنک مصرف یستیبا
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 یملّ اسراف )1.2
 یملّ شرفتیپ انعم ؛یملّ اسراف

 اسـراف  هـم ملّـی   سـطح  در سـت؛ ین يفـرد  ي نـه یزم در فقط اسراف
ـ ا از یمهم بخش شود،یم اسراف میگفت هک يانرژ و برق نیهم .میشود  نی
ـ ا .اسـت  شـور ک نیمسـئول  اریـ اخت در سـت؛ ین مردم اریاخت در اسراف  نی

 یوقتـ  نهـا یا بـرق،  يمهایسـ  بـرق،  انتقال يها هکشب ،یارتباطات يها هکشب
ـ ا بـا  بعـد  م،ینک دیتول را برق .رودیم هدر برق بشود، فرسوده  ي هکشـب  نی
ـ  شبخ هک م،یبده هدر را آن فرسوده ـ  .رودیـ م هـدر  یمهم  يهـا  هکشـب  ای
 اسـت؛ ملّـی   ياسرافها نهایا .رودیم هدر آب باشد، فرسوده اگر آب انتقال
 سـطح  در اسـراف .شـورند ک نیمسـئول  آن، نیمسـئول  است؛ملّی  سطح در

 یشخصـ  مصـرف  گوناگون يسازمانها يرؤسا .افتد یم اتّفاق هم سازمان
 افتـد؛  یمـ  اتّفـاق  خودشـان  سـازمان  مورد در هیرو یب مصرفاما  نند،یکنم

گوناگون؛ يمبلمانها هوده،یب يسفرها ناتش،یئتز ار،ک اتاق اداره، التتجم 
 دولت، سطح در هم .ردک يریجلوگ ارهاک نیا از نظارت و مراقبت با دیبا

ــم ــطح در ه ــاد س ــردم، آح ــم م ــطح در ه ــازمانها س ــتیبا س ــاه یس  نگ
 م،یردکـ  عـرض  هک رطو همان .باشد داشته وجود اسراف به ي انهیجو بیع
 ي  قـوه  و نـه مقنّ ي  قـوه  .ننـد ک يزیر برنامه دیبا شود؛ینم تمام هم حرف با

 با را قانون نند،ک يقانونگذار نند،ک يزیر برنامه .يریگیپ به ندموظفّ مجریه
ـ ا در مـا  هکـ  یشـرفت یپ نیا .نندک اجراء تمام تیقاطع  میخـواه  سـال  ده نی

   1.است قضیه نیهم به مربوط اش یمهم بخش داشت،

 جامعه بر اسراف ریثأت )2.2
 طبقاتی  ي فاصله ي دهندهعامل رشد ؛اسراف

ـ  افکشـ  و یطبقـات  ي                                افهاکش روز روزبه اسراف،  را یغنـ  و ریـ فق نیب
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 خـود  يبـرا  مردم است الزم هک ییزهایچ از یکی .ندیکم تر قیعم و شتریب

 ي                                بخشـها  مسـئول  يهـا  دسـتگاه  .اسـت  اسـراف  از اجتناب بدانند، فهیوظ
 صـدا  ژهیو به - یفرهنگ و یغاتیتبل يها دستگاه بخصوص ،یدولت مختلف

ـ با - مایسـ  و  و اســراف بـه  فقــط نـه  را مـردم  بداننــد خـود  ي فــهیوظ دی
 را مـردم  س،کـ ع جهـت  در هکبل ندهند؛ سوق ییراگلتجم و ییمصرفگرا

 از اجتنـاب  و ردنکـ  مصـرف  الزم ي انـدازه  بـه  و تفـا کا ناعـت، ق سمت به
  1.دهند سوق و نندک دعوت اسراف و يرو ادهیز

 شورک اشخاص و آحاد ضرر به ؛اسراف
 ،یزنـدگ  يضـرور  امور در - ها نهیزم ي همه در ردنک مصرف جور نیا
ـ  ردنک مصرف – یزندگ يها يادیز در ـ رو یب بـدون  و منطـق  بـدون  و هی 
 از مـن  .ماسـت  اشـخاص  و آحاد ضرر به و شورک ضرر به ،یعقالن ریتدب

 نمیکـ م خـواهش  نم،یکـ م درخواست نیمسئول از بخصوص و مردم عموم
ـ ز سـال  نیا در را خودشان فعالیت ي نهیزم نیا در هک  شیافـزا  ننـد، ک ادی

  2.نندک يزیر برنامه مصرف يالگو اصالح يبرا و بدهند

 شورک در یبرخ یگرسنگ لیدل ؛اسراف
را یالهـ  ينعمتهـا  د؛ینکن اسراف و يرو ادهیز د؛یدار نگه اندازه و حد 

 یسـان ک ،یاسالم يجمهور در .نندیکم ياریبس متأسفانه هک د؛ییننما عیضا
ـ دار مکـ  هکنیا خاطر به نه .رسدینم یاله ينعمتها به دستشان هک هستند  .می

 را یالهـ  ينعمتهـا  هکـ  دهنـد یم حـق  خودشـان  بـه  ياریبس هکنیا خاطر به
 يا مالحظـه  چیهـ  نند؛ک مصرف اندازه یب نند؛ک مصرف تابک و حساب یب
 چقـدر  .نندک عیضا را یاله ينعمتها یحتّ و ندارند نگه يحد چیه نند؛کن
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 ي وهیـ م چقـدر  شـود! یم عیضـا  شـده  طبخ يغذا چقدر شود!یم عیضا نان

 لبـاس  چقدر شود!یم ختهیر رونیب ها خانه از و میشود عیضا نشده مصرف
ـ خر الزم ي انـدازه  برابـر  چند ،الزم ي اندازه از ادتریز  در و میشـود  يداری

 شـود!  دهیپوشـ  یمراسم در بار یک هکنیا يبرا ماند،یم صندوقها و ها خانه
 1.است اسراف نهایا

 اسراف یروان و یاجتماع ،ياقتصاد هايانیزبه  توجه
 چه و دیع امیا در چه اسراف، از مردم هک نمیکم هیتوص بخصوص من

 اسـراف  دچار آنها در معموالً هک یمراسم در ویژه به و ندهیآ سال طول در
 يقشرها يسو از قاعدتاً اد،یز و هیرو یب مصرف .نندک يخوددار شوند،یم

ـ ز هکـ  ستندین قادر فیضع يقشرها چون رد؛یگیم انجام همرفّ  مصـرف  ادی
ـ ز به رد،یگیم انجام قشر یک يسو از هک یمصرف .نندک  .اسـت  شـور ک انی
ـ  انیز هم و یاجتماع انیز هم ،ياقتصاد انیز هم یعنی  یاخالقـ  و یروان

 هکـ  نمیکـ م خـواهش  و میگـو یم هـم  بـاز  ام، ردهک عرض ررّکم من .دارد
 و اسراف حد به نه باشد، اندازه به دیبا مصرف .نندک رها را ییگرا مصرف

 2.يرو ادهیز

  یروان اللتاخ ؛ عاملیاضاف خرجاسراف و 
 مـثالً  شـما  .ندیکم مختل یروان لحاظ از را گرانید یزندگ 3ارهاک نیا
 د؛یـ نیکم مصـرف  یمعمـول  یانمهمـ  فـالن  در کیخـورا  مواد يادیز مبالغ
 محـلّ  یـک  در شما یگیهمسا در و شما نارک در و ستین الزم هک یدرحال
 ي ادامه يبرا ییغذا مواد نیا به یسانک شور،ک نقاط یاقص در ولو دورتر،
 نیچن در ارک نیا ایآ .دارند مبرم ازین نشانزایعز و فرزندان و خود یزندگ
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 حـالل  راه از هک یمال و یشخص اموال در پس است؟ یدرست ارک ،طیشرا
 1.است انضباط خالف و غلط وپاش ختیر باشد، آمده دست به هم

 مصرف يالگواصالح  )3
 مصرف يالگو اصالح لزوم
 حاصـال  سـمت  به یستیبا ما .مینک اصالح را مصرف يالگو یستیبا ما
 ي  قوه چه - اول ي درجه در شورک نیمسئول .مینک تکحر مصرف يالگو
 ریـ غ و قضائیه ي  قوه شور؛ک نیمسئول ریسا چه و ،مجریه ي  قوه چه نه،مقنّ
 آحـاد  و ،یاجتمـاع  مختلـف  يهـا  رتبه در هاشخصیت و اشخاص و - آنها
ـ با هکـ  ننـد ک توجه اصل نیا به یستیبا ،یغن و ریفق از ما مردم  يالگـو  دی

  2.نندک اصالح را مصرف

 عدالت و شرفتیپ به رسیدن راه مصرف يالگو
 يا مسـئله  آن عـدالت،  و شـرفت یپ نیهم ي نهیزم در یاساس اقدام یک
 و ردمکـ  عـرض  رانیا زیعزملّت  به خطاب ينوروز امیپ در من هک است
 مصـرف،  يالگو اصالح سمت در تکحر اسراف، با ي مبارزه ي مسئله آن

 ي مسـئله  اریبس نیا است؛ جامعه اموال عییتض و ها یولخرج از يریجلوگ
ل بار البتّه .است یمهم3.مینیکم مطرح را مطلب نیا ما هک ستین یاو  

 ؛ کلید حلّ مشکالت اقتصاديمصرف يالگواصالح 
 را آب مینـدان  یوقتـ  تـا  م،ینـ کن اصـالح  را مصـرف  يالگـو  یوقتـ  تا
ـ با جـور  چـه  را بـرق  رد،ک مصرف دیبا جور چه  را نـان  رد،کـ  مصـرف  دی

                                                           
 1/1/1374 به مناسبت فرا رسیدن سال نو، پیام نوروزي. 1
 30/12/1387نو، به مناسبت فرا رسیدن سال پیام نوروزي. 2
3 .1/1/1388،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 



 جهاد اقتصادي   236
 
 را نهـا یا تـا  رد،کـ  مصـرف  دیبا جور چه را پول رد،ک مصرف دیبا جور چه

 حـال  بـه  مـا  التکمشـ  م،یندان را مصرف يراهها م،ینکن مصرف درست
 1.مینک دنبال را مصرف يالگو اصالح ما دیبا .ماند خواهند یباق خود

 المال تیب مصرف )4
 دولت يراب مسرفانه ریغ دستورالعمل ي هیته

 پـول  ،یدولت میعظ دستگاه در هک آورند وجود به دیبا را یباتیترت حتماً
 يرقمهـا  هکـ  اسـت  نیا اول ي درجه در .نشود مصرف يخودیب و يادیز
 یبعضـ  در دولـت  هک دارم العاطّ من البتّه .میشود شامل را یبزرگ و النک
 يها سفارتخانه ي نهیزم در - است ردهک یوبخ يها ییجو صرفه                                 بخشها از

ـ  - گـر ید يزهـا یچ یلـ یخ و یخارج يسفرها ي نهیزم در ،یخارج  نیکل
 ن،ییپـا  تـا  بـاال  از ،یدولتـ  ي                                بخشـها  ي همـه  در هک شود داده یبیترت دیبا

 هکـ  ییهـا  دستگاه و بدانند خودشان ي فهیوظ همه .بشود معنا نیا مراعات
 يبـرا  رمسـرفانه یغ ردنکـ  خرج یچگونگ يبرا هم یدستورالعمل توانند،یم

 2.نندکب هیته مردم

   یعموم اموال مصرف در هااولویت افتنی
 یاول قیطر به و ،اولویت بدون ياقدامها در یعموم اموال ردنک نهیهز

 یـی پررو و یزرنگ هک يعناصر به دادن دانیم ،یفاتیتشر صرفاً يارهاک در
 خالصـه  و دیگشـا یم آنـان  يرو بـه  را ياقتصـاد  يها گلوگاه ي مهه آنان
 یآمـادگ  هکـ  یسـان ک دسـت  در ثروت شدن انبوه كخطرنا اریبس ي دهیپد

 آن بـر  هکیـ ت بـا  البتّـه  و ننـد ک یاسـ یس قدرت سبک ي نهیهز را  آن دارند

                                                           
1 .1/1/1389،ر رضويدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطه 
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  1.آورند یم گرد ،اند ردهک نهیهز هک را آنچه اضعاف یاسیس قدرت

 گذاري در بخش مصرف اولویتاهتمام مسئوالن به 
 ،یعمـوم  اموال مصرف ي نهیزم درً اجد خواهمیم امور نیمسئول از من

امـا   باشـد،  هم ازین مورد است نکمم ولو - ندارد تیاولو هک ییجاها در
ـ  اسـت  ریدا امر هک ییآنجا .نندک يخوددار - ستین یک ي درجه ازین  نیب
 و سـت ین ازین هک ییآنجا .دینک يارخودد ت،یاولو یب ازین و تیاولو با ازین

 حاجتاما  هست، حاجت هک ییآنجا .نشود مصرف حتماً ست،ین حاجت
 حاجـت  در یمـال  انکام نیا و نشود مصرف هم آنجا ،هست زین يباالتر
 دوارمیـ ما امسال من است و ي هین هم توصیا .گردد مصرف باالتر و برتر
 ،گـر ید ریـ تعب بـه  .ورزنـد  اهتمـام  قضیه نیا به نسبت شورک نیمسئول باز

 یدولتـ  و يادار و ياقتصاد نیمسئول و یفرهنگ اهتمام ،یفرهنگ نیمسئول
  2.ورزند ییاجرا اهتمام ،ییاجرا و

 المال ریزي و مصرف بیت برنامه مطلوب عدل علوي؛ الگوي
ـ با دارند، ارکسرو نیمسلم المال تیب با هک یسانک امروز  مصـرف  از دی

 .نندک يخوددار ،یمردم و یعموم رمصارفیغ در المال تیب ردنک خرج و
 ناخواسـته،  يخدا یمسئول اگر .است المال تیب ي عادالنه میتقس راه ن،یا

ـ  و یشخصـ  مصارف در را آن ای بورزد، اسراف المال تیب امر در  يبـرا  ای
ـ  ن،یا ند،ک مصرف خود نیمرتبط و انیکنزد و دوستان  و عـدل  از فتخلّ

ـ با .اسـت  المال تیب امر در یواقع قرار  همـان  در نیمسـلم  المـال  تیـ ب دی
 هکـ  یـی                                 بخشـها  و یعمـوم  مصـارف  همان و شده معین قانوناً هک یقیطر

                                                           
1 .6/8/1381 ،مین همایش جنبش دانشجوییپیام به مناسبت دو 
 1/1/1374 فرا رسیدن سال نو، به مناسبت پیام نوروزي. 2
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ــهیوظ ــا از يا ف ــورک فیوظ ــر را ش ــده ب ــرف دارد، عه ــود مص ــذا ؛ش  ل
 امور مسئولیت هک یسانک به روز آن ، )السالم و ةالصلو  هیعل( نیرالمؤمنیام
 امروز، قول به هک رساندند ییجا به را يریسختگ داشتند، عهده بر را ورشک

 د،یسینویم آن با هک را خودتان يقلمها سر ؛1 ردند:ک بخشنامه
 هـم  اغـذ، ک در ییجـو  صـرفه  هـم  قلـم،  در ییجو صرفه هم .دیبتراش زیر

ـ مر در ییجو صرفه  اغـذ ک در هکـ  را يسـطور  ؛! ب!کّ
 .دیـ نک ییجو صرفه اغذک در و دیسیبنو یکنزد هم به دیسینویم

ـ ز از .دیسیبنو را الزم مطالب ؛ ـ ز و يرو ادهی  زیـ پره یسـ ینو ادهی
 خواهـد  لکشـ  نیا به نند،ک رارکت را حرفها نیا بخواهند امروز اگر .دینک

ـ زا يها دستگاه جادیا از هک بود ـ زا يااسـتخدامه  د،ی  يدادنهـا  توسـعه  و دی
 هـوده یب يها یسینو ادهیز و ینکاغذپراک از دیبا یعنی ؛دینک يخوددار د،یزا
ـ ا .مینـ ک يخـوددار  ن،ک عییتض وقت و  نیرالمـؤمن یام را، اتیخصوصـ  نی
ـ ا آخـر  در .ردنـد یکم تیرعا ،)السالم و ةالصلو  هیعل(  هکـ  هـم،  جملـه  نی

 ند:یفرمایم ردم،ک عرض من را فقراتش از یبعض
ـ  را مسلمانان اموال به رساندن ضرر  یسـ ک هکـ  ردنـد یکنم لتحم 
ـ ا .برسـاند  ضـرر  یعموم اموال به یمک ي اندازه به ولو بخواهد  یعنـ ی ن،ی
 عــدل آن ن،یــا .المــال تیــب نیمســئول ي همــه و خــود دانســتن امانتــدار

 مـا  هکـ  اسـت  يا هقلّ آن ،نیا و است )السالم و ةوالصل  هیعل( نیرالمؤمنیام
  2.میبرس آن به دیبا

 حاکمیتی  قدرت از استفادهسوء عدم
 و مختلـف  يهـا  دسـتگاه  هکـ  یسانک و قدرت زکمرا ،یاسالم نظام در

                                                           
 .221، ص 4، ج السالم) (علیه طالب ابى بن االمام على هعموسو 1
 30/03/1371، در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام به مناسبت عید غدیر خم. 2
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 يبـرا  یشخصـ  ثروت جمع به دیبا دارند، اریاخت در را امضاها و هامدیریت
 دامنهـا  و دسـتها  آنگاه شد، طور نیا گرا .نندک نگاه گناه یک عنوان به خود،

 فـالن  و یخـارج  تجـارت  فـالن  هکـ  یمسـئول  اگر والّا ماند؛ خواهد كپا
ـ ز پرخـرج  و مهـم  ي پـروژه  فـالن  اوسـت؛  اریاخت در بزرگ ي مناقصه  ری
 اجـازه  خـودش  بـه  اوست، دیلک ریز پول صندوق فالن و اوست يامضا
 از انش،یکـ نزد ای دخو يبرا ثروت يآور جمع و یشخص منافع يبرا دهد

 يزیچ همان ند،ک استفاده - است مردم و شورک به متعلّق هک - انکام نیا
 گذشـته  در ظالمانـه  يستمهایس دچار يشورهاک در هک افتاد خواهد اتّفاق

 زکـ متمر نقطـه  یـک  در ثـروت  یعنـ ی اسـت؛  افتاده اتّفاق ایدن در امروز و
ـ گرد نـد خواه فقـر  و محرومیت دچار يریثک جمع و شد خواهد ـ ا .دی  نی

 مـا  .است آمده آن با مبارزه يبرا اسالم هک است يزیچ نیا است؛ ضیتبع
 نیرالمـؤمن یام هکـ نیا .مینـ ک مبـارزه  آن با دیبا م،یهست اسالم یمدع هک هم

 یعنـ ی 11 د:یفرمایم )المالس هیعل(
 نـارش ک در دیـ بدان آمـده،  وجـود  بـه  يا انباشـته  ثروت دیدید شما هرجا
 اش عمـده  مصداق و یاصل مظهر دارد؛ وجود یفراوان ي شده عیضا حقوق

 و نفـوذ  از اسـتفاده  بـا  ومـت، کح نمسـئوال  و ارگزارانکـ  هک است نیهم
 وام راحـت  هاکبان نند؛ک استفاده یعموم اناتکام از بتوانند راحت قدرت،
 وارد و تجـارت  هوا، آب، ن،یزم از استفاده انکام گوناگون، زکمرا بدهند؛

 هکـ  یسـان ک دیـ نیبب ناگهـان  بگذارند؛ آنها اریاخت در را ردنکصادر و ردنک
ـ  کیانـد  تـا  ایدن مال از دستشان  دایـ پ گـزاف  يثروتهـا  بـود،  یخـال  شیپ

 2.است یقانون هم ارک ظاهر اند؛ ردهک

                                                           
؛ 404، ص17ج  ،یحرّعامل خیالشّیعه، ش ؛ وسائل310ص 1صدوق ج خیالخصال، ش .1

 .105، ص41ج ،یبحاراألنوار، علّامه مجلس
 3/07/1381 ي شعبان در مصالي تهران، در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه. 2
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 دنیوي اتلذّ به نیمسئول سپردن دل عدم
ـ ا گرفتـه  قـرار  هک ییهامسئولیت در ما ـ با م،ی  و شـهوات  و اتلـذّ  بـه  دی
 خ،یتـار  در اسـت؛  یمیعظ مقطع ما، مقطع .مینسپار دل ثروت يآور جمع
ـ  اریبس مقاطع از یکی ـ ز مـا  ي همـه  دیـ بدان .اسـت  برجسـته  و اسحس  ری
داشـت؛  میخـواه  قـرار  نـده یآ سـال  صدها طول در مردم قضاوت نیب هذر 
 بـه  دل و میبلغز م،ینک خطا اگر .نندیکم قضاوت ما يارهاک و اعمال يرو
 تمـام  گـران  انقـالب  يبـرا  نیا هک - میبده ایدن شهوت و راحت و تلذّ

ـ  .شـد  خواهـد  ثبـت  خیتار در ما ي پرونده در - شد خواهد  يخـدا  شیپ
   1.است دشوار هم چقدر میردک عرض و است معلوم هک هم متعال

 ییگرا مصرف )5
 بارکستا تاریخی استیس ؛ییگرا مصرف )1.5

 اسـت یس مثـل  - مـا  شورک به نسبت يبارکاست يایدن استیس روز آن
 يبـرا  را يا ردهیشـ  گاو هک بود نیا - شورهاک به نسبت بارکاست ي شهیهم

 از خواسـتند یم دند؛یپسـند  ینم را شورک شرفتیپ لذا دارند؛ نگه خودشان
 ننـد یبب توانستندینم .نندک استفاده شورک مصرف بازار و منابع معادن، نفت،

 نندهک مصرف آنها شود؛ آنها بیرق و ندک شرفتیپ یعلم لحاظ از يشورک
 بود؛ آنها به ي وابسته هم ومتکح دند؛یطلب یم را خود خوان خوار زهیر و
 2.بود ها برنامه و                 استهایس همان هم ها برنامه و                 استهایس

زندگیگرایی؛ مانع رشد و اقتدار و سا لتجم 
ـ ما هـا ملّت يبرا همه از شیب آنچه  از اسـت  عبـارت  اسـت،  افتخـار  ي هی
 يرو بـر  يارزشـگذار  و ریتقـد  اریـ مع در ؛یسازندگ قدرت و دفاع قدرت

                                                           
 15/5/1382ایران  ،در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی. 1
 11/2/1384 ،در اجتماع بزرگ مردم کرمان. 2
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 در هرگـز  .اسـت  ییتوانـا  دو نیا رد،یگیم قرار صفحه يباال در آنچه ها،ملّت
ـ  شا یبازرگان وسعت مثالً خاطر به را يشورک خ،یتار ـ  ای یزنـدگ  التتجم 
ـ  ـ ز مصـرف  ای ـ ا از و ادی  يزبانهـا  مگـر  ننـد؛ یکنم شیسـتا  زهـا یچ گونـه  نی

 مواقـع  در انـد  توانسـته  هک را ییهاملّتاما  نگر؛ یسطح يمغزها و جو یسطح
بـه  نگـر  ژرف يقشـرها  و نـد یکم شیستا خیتار نند،ک دفاع خود از اسحس 
 پـس  ندا توانسته هک را ییهامّلت نیهمچن خیتار .نگرندیم آنها بر لیتجل چشم

 ،ينـوآور  قـدرت  و یسـازندگ  با ع،یوس يها یرانیو و كهولنا يها ضربه از
   1.ندیکم شیستا برگردانند، - بهتر هکبل - اول حال به را خود دوباره

 ییگرا مصرف فرهنگ اثرات )2.5
 جامعه بزرگ يبال ؛ییگرا مصرف

 را جامعه ،ییگرا مصرف .است یبزرگ يبال جامعه يبرا ییگرا مصرف
 در باشـد،  شـتر یب دشیـ تول از آن مصـرف  هک يا جامعه .آورد یدرم يپا از
 خود مصرف مینک عادت دیبا ما .خورد خواهد ستکش مختلف يدانهایم
 2.میبزن ها يادیز از و مینک مک و لیتعد را

 افقر انع کمک بهم ؛ییگرا مصرف
 بـه  دارند، کمک ییتوانا هک یسانک دست گذاردینم هک یعوامل از یکی

ـ  و ییگرا مصرف ي روحیه شود، دراز افقر ياری اسـت  جامعـه  در لتجم. 
ـ ز آن در روز روزبه مصرف، به لیم هک است یبزرگ يبال جامعه يبرا  ادی

 ترخـوردن،  عمتنـو  شـترخوردن، یب ردن،کـ  مصـرف  شـتر یب بـه  همه و شود
یزندگ لیوسا يبرا تازه زیچ هر و مد يها نشانه دنبال و دنیترپوش عمتنو 
 راهها نیا در هک ییپولها و ثروتها چه .شوند قیتشو رفتن، آن التتجم و

                                                           
ي دریایی ارتش جمهوري اسالمی م دریایی نیروي دو در مراسم صبحگاه نظامی پایگاه منطقه. 1

 12/10/1370 ،ایران در بوشهر
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 رفـع  و خـدا  يرضـا  موجـب  هکـ   ییجا در شدن مصرف از و رودیم هدر
   1ماند!یم باز است، مردم از یجمع التکمش

  ییجو صرفه و يور بهره قیطر از مصرف کاهش )6
 يزیر برنامه یاساس خط ؛ییجو صرفه
 در را ییجـو  صـرفه  ي سـئله م مـا  اسـت، یس یـک  عنـوان  به است الزم
 مـردم  .مینـ ک اعمـال  مختلف سطوح در مانیها يزیر برنامه یاساس خطوط

 ردنکـ ن مصـرف  يمعنـا  بـه  ییجـو  صـرفه  هکـ  باشند داشته توجه زمانیعز
 ردن،کـ  مصـرف  بجـا  ردن،کـ  مصـرف  درست يمعنا به ییجو صرفه ست؛ین

 2.است ردنک ثمربخش و ارآمدک را مصرف مال، ردنکن عیضا

 منابع از نهیبه ي استفاده با فقر با مبارزه
 منابع از میشود هک ینکمم ثروت هکنیا يبرا تالش یعنی ؛فقر با مبارزه

 و شـود  اسـتخراج  نـه یبه لکش به الًاو د،یآ دست به و گردد استخراجملّی 
  3.نگردد اسراف و شود مصرف نهیبه لکش به بعد

 یاساس مواد کاالها و در ییجو صرفهاهتمام در 
 .آب مصـرف  در ییجـو  صـرفه  جمله از ،یاساس مواد در ییجو فهصر
 يشاورزک بخش در م،ینیکم مصرف شورک در ما هک یآب درصد نود امروز

 ياریـ آب يهـا  وهیشـ  بتوانـد  یالهـ  قیـ توف بـه  دولـت  اگـر  .میشود مصرف
 شما بشود، مک درصد ده درصد، نود نیا از اگر ند،ک اصالح را يشاورزک
   4.افتد یم یاتّفاق چه دینیبب

                                                           
 15/9/1381 ،هاي نماز عید فطر در خطبه. 1
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 افتیباز تا مصرف از ،ییجو صرفه لزوم
 آب افـت: یباز تا مصرف تا دیتول از است، الزم هک يا ییجو صرفه نیا
 یآبرسـان  يها هکشب م،ینک انتیص مانیسدها از یعنی م؛ینک ییجو صرفه را
 هکـ  میبده آموزش را يشاورزک در ي باصرفه يها ياریآب م،ینک اصالح را
ـ ا در خوشـبختانه  ارهـا ک نیا البتّه .بشود ياریآب يجور چه  بـه  سـالها  نی
ـ با سـت؛ ین یافکـ  نیااما  گرفته، انجام يادیز زانیم  .نـد ک دایـ پ توسـعه  دی
  1.یخانگ آب مصرف اهشک يبرا مینک يساز نهیزم

 یآب مک با مبارزه راه ؛شورک يآبها از نهیبه ي استفاده
 معـروف  .سـت ین نیزمـ  قدر به ما شورک در آب دیدانیم هک گونه همان

ه  و ریتـدب  و عقـل  بـا  اگراما  است؛ یآب مک شورک رانیا هک است ي روحیـ 
 آبهـا  .ردک استفاده موجود آب نیهم از میشود م،یبرو شیپ ریناپذ یخستگ

 آب مصـرف  در .مینک مصرف درست را آبها .مینک مهار رود،یم هرز هک را
   2.ردک نهیبه ي استفاده میشود رانهمدب و یعلم ارک با .مینکن اسراف

 افتیباز و مصرف کاهش یهمزمان لزوم
 یعنـ ی شود؛ ارک یداخل اغذک دیتول و ییجو صرفه افت،یباز يرو دیبا

 رکف یگاه یآدم هکنیا با امروز .شود ییجو صرفه اغذ،ک در هک نندک يارک
 سـت، ین 33 دوران حـاال  گرید هک ندیکم
ـ با هـم  بـاز  .نهاستیهم دوران هم باز ،اًاتّفاق نه! مینیب یم ـ ر را قلمهـا  دی  زی
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ـ با هـم  بـاز  و شـود  مصـرف  متـر ک اغـذ ک تـا  د،یتراش  اغـذ، ک بـاب  در دی
 افـت یباز ي مسـئله  ن،یا بر عالوه .برسد جامعه ازین به تا ردک ییجو صرفه

 .ردیـ گ قرار توجه مورد شاءاهللا ان دیبا ،یداخل اغذک دیتول نیهمچن و اغذک
 1.است مردم ي عهده به یبعض و دولت ي عهده به ارهاک نیا از یبعض

 براي بهبود سطح مصرف مالیات ابزارلزوم استفاده از  )7
 يشـتر یب اتیـ مال دارنـد،  ادیز مصرف هک یسانک از میشود گفته هکنیا
 اسـت،  یمعقول اریبس حرف شود، داده آنها به يمترک ي ارانهی شود، گرفته
 ،یدولت يهاکمک از دارند، یمک مصرف هک ینساک آن .است یخوب حرف

 آب مکـ  يقـدر  بـه  هسـتند  هـا  یبعض .شوند مند بهره یعموم يهاکمک از
 .نـدارد  یمـانع  رد،ینگ هم را آب پول آنها از دولت اگر هک نندیکم مصرف
 نهـا یا خـب،  ننـد؛ یکم مصرف آب آنها برابر ستیب آنها، برابر ده ها یبعض
 2.بدهند يشتریب ي نهیهز یستیبا

 
 فصل هشتم

 الگوي تجارت خارجی مطلوب

 صادرات )1
 رانیا ییتوانا ابراز ي لهیوس ؛صادرات

 بـه  برافراشـته  پرچم یک اسالم يایدن در صنعت بخش در میبتوان دیبا
 ي نهیحاال من بعد در زم ردک خواهد استقبال اسالم يایدن و مییایب حساب
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 ایـ و دن کـنم یه مماسـت اشـار   یاز مسائل اساس یکیصادرات که  ي مسئله
خـود بـا    يبا هوشمندملّت  نیکه ا ندیو بب یاسالم ينگاه کند به جمهور

 .1.را انجام بدهد ها يشرویپ نیا دانیم نیخود توانسته در ا يها ییتوانا

 درآمدهاي نفتی به احتیاج رفعي صادرات؛ عامل  توسعه
ــه ا  ــروز جــنسِ ب ــام ــه ين ارزشــمندی ــه ب ــزار ي منزل در دســت  ياب

 یاسـت ین سیآنها چنـ  .اج دارندیداً به آن احتیاست که شد یدگانکنن مصرف
فانه و اجـرا کـرده انـد و     یطرّاحـ ش تا به امروز، یرا از دهها سال پ متأسـ 

بـا آنهـا    زیـ وابسـته ن  ياسـتمداران خـائن کشـورها   یاز س يا همواره عـده 
ـ املّـت   اگـر  یتیوضـع  نیچن در .کنندیم يهمکار  ارگرکـ  از اعـم  - رانی

 تالش ي همه با - یرانیا ممعلّ و یرانیا ي نندهکدیتول ،یرانیا وانج ،یرانیا
 خاطر به هک بسازد يا گونه به را شورک نیا و شود عمل وارد خود رتیغ و

 هـم  آن خود، نفت فروش محتاج ،یمصرف يازهاین و واردات و صادرات
 ي نـده یآ و امـروز  بـه  یبزرگ خدمت چه دینیبب نباشد، نییپا متیق نیا با
  2بود! خواهد شورک نیا

 ي  اداره در  غلـط  یروش ی؛نفتدرآمدهاي به ملّی  وابستگی درآمدهاي
 کشور
 نشـان  اقتصاد ي نهیزم در را مضاعف همت باز هک ییارهاک ي جمله از

فانه  مـا  شـور ک ي بودجـه  .اسـت  یرنفتیغ صادرات شیافزا داد،یم از متأسـ 
 ي همه را روش نیا .است نفت به ي وابسته طرف، نیا به شیپ سال ها ده
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 .است شده عادت ما شورک در روش نیا نند؛یکم رد دلسوز ياقتصاددانها
ـ  از بفروشـند،  نند،ک استخراج را نفت ـ ا ننـد؛ ک اداره را شـور ک آن ولپ  نی
 مـن  يآرزوها از یکی هک گفتم را نیا شیپ سالها من .است یغلط ي وهیش
ـ  هکـ  مینـ ک اداره يجور را شورک میبتوان ما يروز یک هک است نیا  یحتّ

ـ ا .شـود  اداره شـور ک و مینـ کن صادر هم نفت قطره یک بود، الزم اگر  نی
 ارک ست،ین هم یآسان ارک بتّهال .است امدهین شیپ امروز تا هک است يزیچ
 بـه  مـا  هکـ  میشود موجب یرنفتیغ صادرات شیافزا .است یلکمش اریبس
   1.ردیگیم انجام دارد ارک نیا و م؛یشو یکنزد هدف نیا

 ما اتیبل نیتر بزرگاز ؛نفت به یوابستگ
 میبرسـ  نجایا به دیبا ما .باشد مثبت حتماً واردات و صادرات ي معادله

 نیتـر  بزرگ از یکی .مینک ازین یب واقعاً نفت درآمد از را نخودما میبتوان و
ـ بل هکـ بل مـا،  اقتصـاد  فقـط  نـه  و مـا،  اقتصاد اتیبل شـور، ک یعمـوم  اتی 

 2.است نفت درآمد به ما یوابستگ

 صادرات شیافزا ياستهایس
  قاتیتحق بر دیکأت

 و قیـ تحق اسـت؛  قیـ تحق ي مسـئله  اسـت،  مهـم  هکـ  يگـر ید ي تهکن
 خـودرو  صـنعت  جملـه  از ایـ دن عیصـنا  ي همـه  امروز .اوريفن ي توسعه
 ننـد، یکم قیـ تحق ننـد، یکم ارک نند،یکم رکف دارند بمرتّ .است محور دانش

 بــاتر،یز تــر، بیــع یبــ ر،تــ مــلاک را نیــا هکــنیا يبــرا ننــد،یکم پــژوهش
 جـز  ،یعلمـ  شـرفت یپ با جز نیا .اورندیب در آب از تر نارزا تر، مصرف مک
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ـ  و لتأم با  بـاز  یسـت یبا را قیـ تحق بـاب  .سـت ین نکـ مم ق،یـ تحق و تدقّ

 و یصـنعت  رانیمـد  و یصـنعت  ارخانجاتک مختلف، يها دستگاه .گذاشت
ـ با قیـ تحق ي مسـئله  يرو بـر  صنعت، بر مشرف یدولت رانیمد  یلـ یخ دی

 سـخت  طیشـرا  در بتوانـد  صنعت هکنیا به ندیکم کمک نیا .نندکب تالش
 .نخـورد  نیزمـ  شـرفته یپ يرقبا با رقابت در ند؛ک حفظ را خودش ،یرقابت

 .است ریپذ انکام قیتحق با نیا

 دولت توسط یصادرات بازار نیمأت
 را یصـادرات  بـازار  تـا  ننـد کب تالش دیبا یدولت گوناگون يها دستگاه

ـ  اریبس يارهاک آن از یکی نیا .نندکب نیتأم و هنرمندانـه  اریبسـ  اس،حس 
 يشـورها ک از یبعضـ  .اسـت  جانبه چند بکمر و عمتنو يتالشها بر یمبتن

 شانیبرا درآمد دالر اردهایلیم سال، در شانیخودرو صادرات ما ي هیهمسا
ـ با اول از یعنـ ی اسـت؛  یمهم اریبس ارک نیا دارد!  دگانسـازن  تکـ حر دی

 عرض بارز ي نمونه یک عنوان به من را خودرو حاال - باشد ناظر خودرو
است که باب صـادرات بـاز بشـود     لیقب نیاز ا عیصنا ي مجموعه نم،یکم
 یصادرات يبازارها ردنکدایپ ،یدولت يها دستگاه و ل فکر بشوداز او یعنی
   1.بدهند قرار خودشان اهداف از یکی را

 مرغوب جنس صادرکردن
 در ریتـأخ  نـامطلوب،  يبنـد  بسـته  بـد،  جنس نامرغوب، جنس سالار

 اسـت،  صدسـال  هکـ  قندموفّ ایدن در ییتهاکشر آن .است بد نهایا رساندن،
 را يمشتر اند توانسته و نندیکم دیتول محصول دارند است سال صدوپنجاه

ـ  یآلمـان  تکشـر  یـک  دییبفرما فرض .دارند نگه یراض  تکشـر  یـک  ای
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 را یجنسـ  یـک  دارد قبـل  سال صدوشصت سال، صدوپنجاه از یسیسوئ
 يمشتر گرید يشورهاک و ما شورک در همچنان و فرستدیم و ندیکم دیتول
 الزم امکاسـتح  رسـد، یم وقت به هستند؛ یراض جنس از چون چرا؟ .دارد
 را الزم رتطــو  و عتنــو  دارد، را الزم ییبــایز دارد، را الزم دوام دارد، را
ـ ا .نـد ک مالحظـه  را نهایا دیبا نندهکصادر .دارد زمان شرفتیپ تناسب به  نی
 خواهـد یم هک يدیتول در عمل حسن فرهنگ دارد؛ فرهنگ یک به اجیاحت
  1.برود مرزها از خارج و شورک از خارج به

   واردات )2
 ت باالبردنبراي  روش نیبدتر ؛وارداترشدکاالي داخلی کیفی 
 یدولتـ  مختلـف  ي                                بخشها در گوناگون نیمسئول - نیمسئول به بارها من

 لیتسـه  و واردات شیافـزا  يبـرا  شـما  منطـق  شـما،  ي فلسـفه  اگر گفتم: -
ت دییگویم هک است نیا یصنعت يها ساخته وارداتیداخلـ  مصنوعات کیفی 

ـ بگذار بخش نیا يرو را فشار خب برود، باال دیبا  وجـود  یـی                 اسـتها یس .دی
 هکـ نیا بـه  را یداخلـ  ي ننـده کدیتول ردکـ  مجبـور  رد،ک وادار میشود هک دارد

ـ ا یداخل کیفیت باالبردن يبرا نهیگز نیبدتر .بدهد ارتقا را کیفیت  اسـت  نی
ـ ا م؛ینک باز یخارج مصنوعات يبرا را راه ما هک  .اسـت  نـه یگز نیبـدتر  ن،ی
   2.میببر باال را کیفیت ما هکنیا يبرا دارد وجود يبهتر يها نهیگز

ـ  بـه  نسـبت  تولید داخلی رشد تارجحی ـ  و یفراوان اشـی از  ن یارزان
 واردات
ا   اسـت،  یخوب یلیخ زیچ یارزان و یفراوان بهتـر،  و تـر  مهـم  آن ازامـ 

ـ ا .است یداخل صنعت گرفتن قوام است؛ یداخل صنعت رشد  درسـت  نی
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 را دروازه اسـت،  یواه لیدال هم غالباً هک یگوناگون لیدال به ما هک ستین
  1.مینک باز واردات يرو به

 بیکاري اصلی عامل ؛واردات
 یبزرگـ  خطـر  است، یبزرگ ضرر منطق یب و هیرو یب واردات ي مسئله

 میدار ما را یخارج محصول یک یوقت .بدانند را نیا دیبا هم مردم است؛
 یـک  م،ینـ یکم ارکیب را خودمان ارگرک یک میدار واقع در م،ینیکم مصرف

  2.مینیکم وادار ارک هب میدار را گرید ارگرک

  واردات ي ناصواب کاهش قیمتها براي توسعه توجیه 
 البتّـه  .ردمکـ  صـحبت  واردات ي نـه یزم در نیمسـئول  بـا  بارها هم من

 نتـرل ک اسـت،  الزم واردات میتنظـ  سـت؛ ین مخـالف  واردات بـا  سک چیه
 مـثالً  - یفصـل  یـک  در بازار مینگذار ما هکنیا صرف .است الزم واردات
 يبـرا  یاملکـ  هیـ توج یلـ یخ بمانـد،  یخال االک فالن از - دیع شب فصل
 دیتول ي مالحظه واردات ي مسئله در یستیبا حتماً .ستین واردات شیافزا
 یداخلـ  دیـ تول يریپذ رقابت به واردات هک میشود گفته البتّه .بشود یداخل
ت  بـه  یداخلـ  ي نندهکدیتول نباشد، واردات اگر ند؛یکم کمک ـ  کیفیـ  بـه  ای
 به .ندیکم وادار ارک نیا به را او واردات، دهد؛ینم اهمیت شده مامت متیق

 از یبعضـ  بـا  خصـوص،  نیا در .ستین يا يقو منطق یلیخ نیا من نظر
  3.میداشت هم ییبحثها نیمسئول

                                                           
 9/1/1389 ،در بازدید از توانمندیهاي صنعت خودروسازي. 1
 16/6/1389 ،در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور. 2
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 واردات مدیریت ياستهایس
 ردم؛کـ  سـفارش  هـا  یدولتـ  به واردات مدیریت ي مسئله به نسبت من
ـ  واردات میگـو ینم مـن  .نمیکم دکیتأ هم االن  یـک  چـون  بشـود؛  فمتوقّ
 ین محتـرم دولتـ  یمسئول البتّه رد؛یبگ انجام واردات هک است الزم ییجاها

دهـد  یرده بـه مـا اجـازه نم   کـ ب یه مجلس تصوک ینیه قوانکبه من گفتند 
اگـر   .نندکرا حل  قضیهن ینم ایکم من خواهش میریواردات را بگ يجلو

از  يرینـد از جلـوگ  یکه دولـت را ممنـوع م  کـ وجـود دارد   یواقعاً قـانون 
ـ با .بشـود  مـدیریت  هک باشد يجور ؛نندکن قانون را اصالح یواردات ا  دی

  1 .دبرو باالملّی  دیتول

 واردات ياستهایس در يبازنگر
 خصوص هب د؛ینکب يجد يبازنگر یک واردات، ي                استهایس ي نهیزم در

 از .يشـاورز ک چـه  ،یصـنعت  چه م؛یدار يدیتول تیمز ما هک ییاالهاک در
 خـودش  يازهاین طبق یدولت بخش هر حاال هک - واردات به یبخش نگاه
  2.شود زیپره حتماً - برود واردات دنبال

 یبازرگان لیتعد استیس میتنظ
خودرو که فعالً محل کالم ماست و  ي نهیحاال در زم یبه صنعت داخل

ـ ا در را خودمـان ی بازرگـان  لیتعـد  استیس یستیبا گرید يها نهیزم ای  نی
ـ  واردات یعنی .مینک میتنظ حتماً نهیزم ـ رو یب زد خواهـد  ضـرر  قطعـاً  هی. 

 میتنظـ  را یـی اجرا ي                اسـتها یس هک یسانک و شورک استگذاریس يها دستگاه
 3.نندک توجه دیبا تهکن نیا به نند،یکم

                                                           
 27/5/1389. در دیدار کارگزاران نظام، 1
 6/6/1390 ،جمهوري و اعضاي هیئت دولت در دیدار رییس. 2
 9/1/1389 ،مندیهاي صنعت خودروسازيدر بازدید از توان. 3
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 از یبعضـ  بـه  رداتوا اهشکـ  تا نندک تالش برادران هک نمیکم هیتوص
ـ با .باشـد  داشـته  هـم  یخـوب  جینتـا  و ندکن وارد يا ضربه چیه                                 بخشها  دی
  1.نندک نییتب مردم يبرا ساده زبان به را اتکن نیا برادران

  يکشاورز محصوالت واردات عدم و يساز یصنعتاهتمام به 
ـ  تّهالبه گزارش دادند کواردات را هم  ي مسئله مـن   يهـا  یجزو نگران

 نـد، یکم مشـاهده  انسان هک آنچه نیکل ؛ن گزارش هم هستیحاال ا .است
 نسـبت  رشـد  اسـت  نکـ مم اسـت؛  درسـت  .است آور ینگران يقدر یک

ـ ا رده،ک دایپ اهشک ما یرنفتیغ صادرات به واردات  - شـده  مکـ  رشـد  نی
ـ ا بهاما  - است یمثبت زیچ خودش نیا ـ  .دیـ نکن تفـا کا نی  رد خصـوص  هب

 ییزهـا یچ نهـا یا ردنـد، ک رکـ ذ هکـ  نهایا و یباغ و یزراع يها نهیزم نیهم
 سـراغ  دیبرو .مینک زیپره نهایا واردات از م،یتوانیم هرچه یستیبا هک است
 هـم  گزارشها در هک يزیچ نیهم ؛يشاورزک صادرات يساز یصنعت همان
 هـم  ممـرد  .شود هکیت نهایا يرو اهللاشاء ان است؛ یمهم يزهایچ نهایا .بود
یـک  واردات، ي                اسـتها یس ي نـه یزم در نیبنـابرا  ؛رندیپذیم و نندیکم لتحم 

   2.دینکب يجد يبازنگر

 شدن یجهان )3
 آن به وستنیپ طیشراتوجه به الزامات و  و یجهان تجارتسازمان 

امـا   مثبـت؛  اسـت  يارک من نظر از یجهان تجارت سازمان به وستنیپ
 االن هکـ  م،یباشـ  داشـته  ارکـ  نیا يبرا را الزم ياختهارسیز ما هک یهنگام

 تجـارت  سـازمان  داخـل  رفـتن  و هـا  تعرفـه  برداشـتن  االن .میندار را نیا
 یعنـ ی رقابـت؛  انکـ ام بدون برتر، اقتصاد یک در شدن هضم یعنی ؛یجهان

                                                           
 8/6/1374 ،ي دولت در دیدار با رییس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفته. 1
 6/6/1390 ،هوري و اعضاي هیئت دولتجم در دیدار رییس. 2
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 بـا  امـروز  تـا  هکـ  هـم  را یداخلـ  دیتول نیهم یعنی شدن؛ غرق و شدن مک
 سـازمان  بلـه؛  .ردنک نابود و دادن دست از ه،شد فراهم دل خون و زحمت
 شـنا  قـدرت  دیبااما  است؛ فعالیت يبرا يا گسترده دانیم یجهان تجارت
ـ ا مثل ارک نیا گفتم من روز آن .میباش داشته ـ  یـک  مـا  هکـ  اسـت  نی  میت
 چیهـ  آن ياعضـا  هکـ  یحال در م؛یبفرست یجهان جام مسابقات به را فوتبال
ـ ا ارک نیا ي هجینت .باشند ردهکن ینیتمر  گـل  تـا  سـت یب مـا  هکـ  اسـت  نی
 نداشـته  هم عجله و مینک فراهم را یآمادگ دیبا ما م!یگردیبرم و میخوریم

ـ د شـد،  گـر ید سـال  ده شـد،  گـر ید سال پنج .میباش ـ با اول .شـود ینم ری  دی
 بـا  بعـد  م،یشـو  جمـع  خـاطر  ما و شود مکمستح ياقتصاد يرساختهایز
 در شـدن  هضـم  ي هیتوصـ  االن .میشـو  صحنه وارد لیم با و راحت الیخ

 1.بود خواهد کیمهل سم ما مستقلّ وملّی  اقتصاد يبرا ،یجهان اقتصاد

یجهان تجارت بعد ه،یبن جادیا لاو  
 نیا از شیپ يچند از .ستمین مخالف یجهان تجارت با اساس در بنده

 هسـتند،  قضـیه  نیا دنبال هک - امروز تا یقبل يجمهور استیر زمان از -
 ي هیبن با میبتوان ما هک روز آن ام گفته هم بنده .اند ردهک صحبت من با بارها

ا   م؛یا ردهک ظلم خودمان به مینشو اگر م،یشو دانیم نیا وارد یافک لامـاو 
ـ ا .مینـ ک جادیا را اش هیبن دیبا ه  را نی نداشـتن  بـا  اگـر  هکـ  ننـد یکنم توجـ 

 2.برد میخواه ییضررها چه م،یشو دانیم نیا وارد الزم يها یآمادگ

 شدن یجهان شرط ؛یصنعت ستقاللاهتمام به ا
 نـد یکم رکـ ف يشـور ک هـر  و اسـت  یقشـنگ  یلیخ اسم شدن، یجهان
 شدن لیتبد يمعنا به شدن یجهاناما  .میشود باز شیرو به یجهان يبازارها

                                                           
 15/5/1382ایران  ،در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی. 1
 15/11/1381 ،در دیدار مدیران صدا و سیما. 2
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 چیهـ  قبول مورد دینبا غرب، يدار هیسرما نیماش در يا مهره و چیپ یک به

 لمـه ک درسـت  يمعنـا  بـه  شـدن  یجهان است قرار اگر .باشد یمستقلّملّت 
 و ياقتصـاد  اسـتقالل  - خودشـان  استقالل شورهاک دیبا ند،کب دایپ تحقّق

 والّـا  ننـد؛ ک حفـظ  را خودشـان  يریگ میتصم قدرت و - یاسیس استقالل
ـ  سـال  دههـا  هک یشدن یجهان ـ طر از شیپ ـ  قی  صـندوق  و یجهـان  کبان

 يابزارهـا  همه هک - نهایا ثالام و یجهان تجارت ازمانس و پول یالملل نیب
 یـک  نیبنابرا ؛ندارد یارزش آمده، وجود به – بودند يبارکاست و ییایکمرا

ـ ا اگر هک است؛ استقالل ي مسئله ،مهم اصل  سـت، ین شـرفت یپ نباشـد  نی
 1.است شرفتیپ سرابِ

   دشمن دیام و یجهان تجارت
 مطـرح  یجهـان  يبازارهـا  بـه  ورود و یجهـان  تجارت ي مسئله یقتو

 هـم  یاسالم نظام بناست دیشا هک دیآ یم وجود به آنها در دیام نیا شود،یم
 فتـد، یب یاتّفـاق  نیچنـ  اگـر  هک شود؛ حل يماد یالملل نیب نظام در جیبتدر
 وارد يشـور ک اگـر  دییبفرما فرض .آنهاست اریاخت در محاسباتش ي همه

 تجـارت  سـازمان  در يقـو  و غالـب  دسـت  شـد،  یجهان تجارت سازمان
ـ  شـتر یب انتفـاع  آنهاست، مال ياستگذاریس آنهاست؛ لما یجهان  بـه  قمتعلّ

ـ ایب دولـت  ای شورک فالن ریگ هم يسود رمیگ حاال آنهاست؛ ا   د؛ی آنهـا امـ 
 هـم  یجهـان  گونـاگون  ي                اسـتها یس ي نهیزم در .نندیکم محاسبه هک هستند

  2.بود آمده بوجود آنها در دیام نیا جیبتدر ایگو است؛ طور نیهم

                                                           
 27/2/1388 ،در دیدار استادان و دانشجویان کردستان. 1
 27/12/1383 ،در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 2
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 تجارت بر مکحا اصول )4
 ییفاکخود )1.4
ـ با یاساسـ  و یاتیح مسائل در شورک  از هکـ نیا نـه  .باشـد  فـا کخود دی

ـ  یسـ ک بـه  اگراما  نه؛ باشد، ازین یب یلّکب گرانید  يزیـ چ در ،يشـور ک ای
 بـه  را آن خواسـت  اگـر  هکـ  نـد ک میتنظـ  را روابطش يطور دارد، اجیاحت

 ازیـ ن مـورد  هکـ  باشد داشته يزیچ هم او نشود؛ لکمش دچار آورد، دست
  1.نیا یعنی ییفاکخود است؛ شورک آن

 یاساس ياالهاک در ییفاکخود لزوم
 - ماسـت  مهم يبخشها از یکی هک - يدامدار و يشاورزک بخش در
 شـور، ک یمصرف یاصل محصوالت در ما هک باشد نیا به دیبا توجه اساس

ـ ا وقـت  یک در هک یهمچنان م؛یبرس ییفاکخود به  و شـد  تجربـه  راکـ  نی
 یلبنـ  مـواد  واردات از را شـور ک گذشـته،  سـال  چنـد  در یسازندگ جهاد

ه  و ریـ پن بودند ناچار ما مردم .ردک ازین یب از شـده  وارد یلبنـ  مـواد  ي بقیـ 
 دایـ پ ییفـا کخود چـون  ندارند؛ یاجیاحت امروزاما  نند؛ک مصرف را خارج
 بنـده  به يشاورزک بخش نمسئوال راًیاخ .مینیکم هم صادر امروز ما و شد

 به شورک یاصل یمصرف موارد ي نهیزم در را شورک قادرند هک دادند اطّالع
 وارد تذر و ینبـات  روغـن  و بـرنج  و گنـدم  ما یعنی برسانند؛ ییفاکخود

 نظـام  به اعتقاد و مانیا و دتعه و همتاما  م؛یدار را ییتوانا نیا ما .مینکن
 .بشـود  ارهاک نیا تا است الزم ریمد در یاله ي مؤاخذه از ترس و یاسالم
ـ رعا خـود  در را زهـا یچ نیا رانیمد اگر ت  آن ننـد، ک تی حاصـل  موفّقیـ 

   2.شد خواهد

                                                           
 18/8/1385،اتید و دانشجویان دانشگاههاي استان سمناندر دیدار اس. 1
 10/4/1380 ،در دیدار گروه کثیري از اصناف. 2
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 يشاورزک و صنعت در شورک ییفاکخود لزوم
 و بداننـد  يجـد  اریبسـ  را شورک یسازندگ هک است واجب همگان بر
 هکـ  اسـت  آن گرو در اسالم يآبرو امروز، .بردارند آن راه سر از را موانع

 ریـ گ همـه  آن در ارکـ ابت و ارکـ  شود، لیتبد آباد يشورک به یاسالم رانیا
 دیتول شود، نک شهیر محرومیت و فقر ابد،ی سروسامان مردم یزندگ شود،
 بـه  يشـاورز ک و صـنعت  در شورک گردد، متعادل مردم يازهاین با یداخل
 اعمال به یراه مردم، یزندگ اجاتیاحت قیطر از دشمن برسد، ییفاکخود
 را مردم يماد یزندگ ،معنویت نارک در نید ،خالصه و باشد نداشته فشار

 1.بخشد سامان زین

 دشمن ییزورگو مانع ؛ییخودکفا
 ییاسـتها یس از باشـد،  وابسته و محتاج و ریفق شهیهم رانیا 2خواهندیم

 گرانید از يازین یب و ییفاکخود و ياقتصاد ي توسعه سمت به را رانیا هک
 ز،یـ آم توطئه و دهیچیپ بس ییها وهیش با و ندکمنایب تشدب هد،دیم تکحر
   3.نندیکم مخالفت آن با

 بیگانگان به کااتّ کاهش
ملّت  .باشد يخودساز رکف به یلیخ یستیبا رانیاملّت  دوران، نیا در

 قطـع  آنهـا  دیـ ام هنـوز  هکـ  ییسالها نیا طول در را تالش تمام دیبا رانیا
 از خارج به هم ییاکاتّ كاند بتواند هکنیا يبرا ند،ک مصروف است، نشده
 تمـام  و تام يمعنا به یقیحق ییفاکخود یعنی - باشد نداشته خود يمرزها

                                                           
1 .10/3/1369 ،لین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)پیام به مناسبت او 
 منظور دشمنان است.  2
یکپارچگی، ي حفظ وحدت و  . پیام به نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و مردم ایران درباره3

 18/10/1368حمایت از دولت، جایگاه مجلس شوراي اسالمی و دفاع از اصل والیت فقیه، 
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  1.نندک ییزورگو نتوانند تا - لمهک

 اهمیت خودکفایی در فرهنگ و اخالق
 از و نباشد بزرگ يقدرتها ریتأث تحت یاسیس لحاظ از ،ملّت یک اگر
ا   برسـد،  امـل ک ییفاکدخو به هم ياقتصاد لحاظ و اخـالق  و فرهنـگ امـ 
 باشـد  داشته رواجملّت  نیا انیم در گانگانیب و دشمنان يباورها و دیعقا
  2.ندک استقالل يعااد تواندینمملّت  نیا ند،کب رشد و

 یاسالم يشورهاک تجاري ظرفیت از استفاده )2.4
 است؛ زیناچ اریبس ،یجهان تجارت مجموع از اسالم يایدن سهم امروز

 گریدیکـ  بـا  یاسـالم  يشورهاک تجارت سهم متأسفانه .درصد ده از مترک
 را اناتشـان کام هکنیا يجا به یاسالم يشورهاک یعنی است؛ یمک سهم زین
 رشـد  يبـرا  گریدیکـ  به نند؛ک استفاده هم يهاظرفیت از نند؛ک مبادله هم با

 رو شـتر یب ننـد، ک کمـ ک يگـذار  هیسـرما  و ياقتصـاد  ي توسعه و تجارت
ـ ا دارنـد؛  غـرب  سمت به رو و یراسالمیغ يشورهاک سمت به  ضـعف  نی

   3.ماست

 یاسالم كمشتر بازار جادیا
ت  شتریب اسالم يایدن درون در ياقتصاد كتحرّ به دیبا ما یـمیدهـ  اهم 

ـ ا در توانـد یم د،یهسـت  آن عضـو  شما هک ،یمال مهم زکمر نیا و  مـورد  نی
 یاسـالم  يشـورها ک انیم تجارت موانع .ندک فایا را یخوب اریبس ينقشها

                                                           
 10/2/1376 ،مي روز کارگر و روز معلّ در دیدار جمع کثیري از کارگران و معلمان در آستانه .1
در دیدار با اقشار مختلف مردم و جمعی از پزشـکان، پرسـتاران و کارکنـان مراکـز آمـوزش      . 2
 15/9/1368 ،الی و درمانی کشورع
 25/6/1383ي اسالمی،  کننده در اجالس بانک توسعه . در دیدار با اقتصاددانان شرکت3
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 بـازار  رکـ ف .رنـد یبگ دیبا                 دولتها هک است یمیتصم نیا شود؛ برطرف دیبا

ـ ا هک سالهاست االن است؛ یعمل امالًک رکف یک یاسالم كمشتر  رکـ ف نی
 یاتمقـدم  یاسـالم  ي                دولتهـا  انیـ م كمشـتر  بازار جادیا البتّه .است مطرح
 چنـد  طـول  در را آن اتمقدم میتوانیم ما ن؛کمم نکل است، اردشو دارد؛
 1.مینک فراهم سال

 یکدیگر با مسلمانان اندك تجارت
 از متـر ک یبسـ  یسـهم  یجهان تجارت در هک نیا با اسالم جهان امروز

 - اسـت  جهـان  ي نهکس لّک به آن ياعضا یبیتقر نسبت هک - درصد 20
ـ  تجـارت  وصمخصـ  آنچـه  هـم  مقـدار  نیهمـ  ازاما  دارد،  انیـ م یدرون

 توانـد یم سازمان نیا .است نییپا اریبس يدرصد است، یاسالم يشورهاک
ـ ا اسـت یس در هکـ  ياقتصاد مؤثّر ي مسئله نیا به نسبت  زیـ ن مجموعـه  نی
   2.ندک جادیا فعال نقش بود، خواهد مؤثّر

 
 فصل نهم

  تورمکاهش 

 تورممیزان هدفگذاري ) 1
 تک رقمی تورم

ه اسـم  کى یشورهاکدر بعضى از  البتّهم. ینکرقمى   یکرا  تورمد یما با
شـرفتها و  یپ البتّهلى باالست. یخ تورمدهد، می ه آمار نشانکطور  بردند، آن
ل   یلى باالست؛ اصـالً غ یسطح تورم خاما  اند، ى داشتهیرشدها رقابـل تحمـ

شورها را کن یخواهم اسم انمی ه منکلى سخت است، یاست و زندگى خ
                                                           

 25/6/1383 ،ي اسالمی کننده در اجالس بانک توسعه در دیدار با اقتصاددانان شرکت. 1
 18/9/1376 ،در مراسم گشایش هشتمین اجالس سران کشورهاي اسالمی. 2



 جهاد اقتصادي   258
 

 1.اورمیب

 تورم پایین  اهمیت) 2
رد کـ خواهـد   معینتها خطّ ما را یست؛ آن وقت اولویتها چید اولوینیبب

ـ   ي مسـئله اشـتغال،   ي مسئلهتها، یم. اولوینکار که چه ک ى، ارزش پـولى ملّ
ود کـ ر ي مسئلهن، کاهش آن در حد ممکا یردن تورم و ک متوقّف ي مسئله

   2.شور استکردن ک اقتصادى و فعال

   درآمد جامعه و کم تقویت اقشار ضعیف) 1.2
گر، یارگر و معلّم و قشرهاى دکشتى از قشر یل معکردن مشکبرطرف 

ـ م مـا حقـوق ا  ینـ کشور بستگى دارد. فرض کبه اصالح مبانى اقتصاد  ن ی
ا   م؛یردکـ ا چهل درصد اضافه یست درصد یش را بکانسان زحمت اگـر  امـ

ه او امسال کم، آن مقدارى یردکن نیرا تأمملّى  تورم را مهار و ارزش پول
اى  دهیتر باشد، فا نییمتها پایه قیرو رد، چنانچه از رشد بىیگمی از ما اضافه

ـ ا ردهکـ ارى نکـ براى او ندارد؛ پس ما بـراى او   ار کـ ن اسـاس  یم؛ بنـابرا ی
 3.جاستآن

2.2 (م باال؛ خالف عدالت اسالمیوجود تور 
ـ ر جامعـه ز ه پـول د کـ ن است یت دوران بازسازى ایخاص اد اسـت.  ی
ه دلشـان  کـ سانى کخداترها،  ترها، بى قانون ترها، بى مالحظه ترها، بى زرنگ

 طى سوءاسـتفاده ین شـرا یتپـد، در چنـ  نمی ریبه خون امثال شهداى هفتم ت
عنـى  یماند؛  می الهک ه بارها بر دوش آنهاست، سرشان بىکسانى کنند. کمی
ه کسانى کعنى یها،  پابرهنهعنى ین، یمستضعف ي عنى طبقهیشور، کت یثرکا

                                                           
 15/5/1382ار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران، . در دید1
 2/6/1378. در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیئت دولت، 2
 10/2/1382. در دیدار معلّمان و کارگران، 3
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عنـى  یآورد؛  مـی  ها بر آنها فشـار  یبار تورم بر روى دوش آنهاست و گران
اى  دامن، قاضـى کـ ف، قضات پایضع ي سبهکارگر، کارمند، طبقه ک ي طبقه

ـ لـو پرونـده را ز  کید چنـد  یبه بازنشستگى با یکن نزدیه در سنک ر بغـل  ی
ند، سـاعتها  یاتـاق گـرم بنشـ    یکبگذارد، به خانه ببرد و فصل تابستان در 

ه درآمدى در مقابل آن داشته باشـد! فشـارها روى   کنیند. براى اکبررسى 
ـ ن خـالف عـدالت اسـت. مـا بـراى ا     یمانند. اینها عقب مینهاست؛ ایا ن ی
طلبـه   یـک ه بنـده  کـ  -جا نیوجود من و امثال من در ا ي فلسفه .میا امدهین

 1.ریم والغینکا م عدالت را اجریه ما بتوانکن است یا -هستم 

 ایجاد احساس اقتدار و توانایی در مردم )3.2
ارآمـدىِ خـود را نشـان    کنـد و  کولى در بخش اقتصاد تالش ئگر مسا
ـ را تقوملّى  پول -دهد  نـد، در جامعـه رونـق    کنـد، تـورم را مهـار    کت ی

ه متعلّـق بـه   کـ اقتصادى به وجود آورد و طبقـات محـروم را از حقـوقى    
 2.نندکمی ىیمردم احساس اقتدار و توانا -د یاآنهاست، برخوردار نم

 متورافزایش ) سوء استفاده دشمن از 4.2
ار عمـومى را اغـوا   کـ ه افکـ ن یدشمنان انقالب و نظام اسالمى، براى ا

ارى و تـورم و  یکـ رند و چون بیگمی دهیآن نقاط مثبت را ناد ي نند، همهک
نها را ید دارد؛ اشور وجوکالت گوناگون اقتصادى در کود تورمى و مشکر

ارآمـد  کطنت، نظـام اسـالمى را نا  ین شینند با اکیشند و سعى مکیبه رخ م
 3.جلوه دهند

                                                           
 7/4/1377. در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی، 1
 1/1/1380. در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي، 2
 10/4/1380در دیدار گروه کثیري از اصناف،  .3
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 و راهکارهاي کاهش آن تورمعوامل بروز ) 3
 عوامل روانی) 1.3

 امل تورموعاز ؛ و تصمیمهاي نادرست حرفهاي نسنجیده
اذب و روانـى دخالـت   کـ در گرانى، هم عوامل واقعى و هـم عوامـل   

ده، ناگهـان  یم نادرست و نسنجیتصم یکلمه حرف و ک یکرند؛ گاهى دا
 م را در بخشـهاى مختلـف بـاال   نـد و تـور  کمی یکن موج گرانى را تحریا
ـ  اشـاءاهللا  م انیدواریه امکآورد  وجود مى برد و انتظاراتى را بهمی ن را هـم  ی

 1 .نندکان دنبال یبتوانند آقا

 ) افزایش نقدینگی2.3
 ترین عامل تورم همافزایش نقدینگی؛ م

ه از لحاظ اقتصادى صاحبنظرند، چه در درون دولت، چه کسانى ک آن
ـ ه اکـ نـد  یگویرون دولت، به بنـده م یدر ب ش ین مسـئله مربـوط بـه افـزا    ی
ـ داننـد. ا ین عامل میتر نگى را مهمیش نقدیعنى افزاینگى است؛ ینقد ن را ی

ه در کـ ى هـم  سـان که کـ م، بلیشـنو یرون دولتند، نمیه بکسانى کما فقط از 
نـد و  یگوین را بـه مـا م  یم، همـ ینـ یکدرون دولتند، وقتى از آنهـا سـؤال م  

نتـرل  کافتـه  ی  شینگىِ افـزا یه نقـد کـ د ینکدا ید راهى پیدهند. بایگزارش م
د وجـود داشـته   ینگى تولین روشن است؛ اگر در مقابل نقدیشود. خب، ا

جاد یلى را اکمبود وجود نداشته باشد، مشکاال وجود داشته باشد، کباشد، 
ل کا بـه شـ  یاال در داخل کد یش از تولینگى بیند؛ اگر چنانچه نه، نقدیکنم

    .ندیکجاد میل اکدرست واردات بود، طبعاً مش
                                                           

ي  ي دولـت و در آسـتانه   جمهور و اعضاي هیئـت دولـت بـه مناسـبت هفتـه      . در دیدار رئیس1
 4/6/1386ي شعبان،  نیمه
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ه داده کـ هاى نقـدى    ارانهین یاد است. همینگى هم زیخب، عوامل نقد
ش یخـودش افـزا   -دى هـم بـوده   یـ ار مفکـ ى یه براى قشـرها ک -شود یم

نها یه اک -د ینیکه شما مکاى   ارهاى عمرانىکن یند. همیکجاد مینگى اینقد
ن ینـد. همـ  یکجـاد م ینگى ایش نقـد یافـزا  کنهـا بالشـ  یا -ربازده است ید

ه کـ تمـام را    مـه ین طرحهاى نیا همیه صحبت شد، کن مهر کى مس  مسئله
ار خوبى هم که ک -نند یکه در دولت دارند مکارى کن ید، ایدهیش میافزا

ند. بـراى  یکنگى میش نقدیجاد افزاینها ایخود ا -ست هست و الزم هم ه
د، ید. شـما افـراد صـاحب علمـى هسـت     یـ نکدا یـ ار پکـ د راهین مسئله بایا

د. یـ نکدا یـ نهـا راه پ یار است؛ براى اکتان در  د، دستیصاحب تجربه هست
نـد  ک کمـ که کزى کسمت مرا د بهینکت یافته را هدای  شینگىِ افزاین نقدیا

 1 .دیمثل تول ار مردم؛کش یبه گشا

 بروز تورم اراديعوامل غیر )3.3
زا  متـور ل، مـثالً  ن طـرح تحـو  یبخشى از ا یکن است کد ممینکفرض 

ـ ار باکـ چـه   متورن یى با ا د براى مقابلهینکر کباشد. خب، ف د. چـه  یـ نکد بی
ـ جـاد نشـود؛   یا متورد و یایش نیا پین یه اکد ید انجام بدهیاقدامى با ا اگـر  ی

احـىِ بـزرگ،   ن جرّیار اقتصادى و اکن یجاد بشود تا ایمتر اکشود، یجاد میا
، تـورم ى  شـور مـا واقعـاً مسـئله    کرد. خب، در یسالمت انجام بگبخوبى و ب

ـ ا ردهکـ ن همه خدمت یعنى شما ای ؛اى است مسئله ـ د و ای ن همـه زحمـت   ی
ستى در وضع زندگى مردم اثرات خـودش را بگـذارد. االن   یه باکد یا دهیشک

جهانى هـم هسـت    تورمردند، که اشاره کطور  نیهم البتّه -ت هس تورمهم 
جهـانى اسـت، بخشـى از آن مسـلّم      تـورم منتها بخشى از آن مربوط بـه   -

سالى است، بخشى از آن مربوط به سرماى سـخت زمسـتان   کمربوط به خش
زهاى قابل اجتنابى است. پـس  یبخشى از آن هم احتماالً چاما  گذشته است،

                                                           
 2/6/1391جمهور و اعضاي هیئت دولت،  . در دیدار رئیس1



 جهاد اقتصادي   262
 

   1.دینکى و از آنها اجتناب یقابل اجتناب را شناساستى عوامل یبا

 تمد برخی راهکارهاي کوتاه
 انجام کارهاي ضربتی

واقعـاً   -االهـا  کن و برخـى از  کى مس بخصوص در مسئله -ها  یگران
ار کـ  یـک ى گرانـى،   مسئله حلّ البتّهآورد.  وجود دارد و به مردم فشار مى

اى و  شـه یار علمـى، ر کـ  یـک  ،تورمه مهار کهى است یاى است. بد شهیر
رد، یـ ات و اصـولى دارد و تـا آن اصـول انجـام نگ    مقـدم ه کـ انى است یبن

ـ ارهاى ضربتى هـم با کخواهد بود؛ منتها  شـود  یبـاالخره نم  ؛د انجـام داد ی
 یـک جه برسد؛ نـه، واقعـاً   یروزى به نت یکانى، یارهاى بنکن ینشست تا ا

  2 د.ینکارى بکد؛ ینکرى بکف

 دولتی نکردن خدمات گران
ى دولـت، فشـار         هیـ ه از ناحکـ نـد  کزى یر      ستى جورى برنامهیدولت با

رون اسـت،  یـ ى ب      هیـ وقـت از ناح  یـک اد نشود. حاال یى روى مردم زتورم
ى خـدمات را        ن اسـت. حـاال مسـئله   یى بعضى از قـوان       هیوقت از ناح یک

رد؛ یـ گیدولـت انجـام م   ى      لهیلى از خدمات به وسـ ی، خخب. ردندک مطرح
از سـى درصـد    تـورم د سـهمش در  یـ یگویه مکـ ن خدماتى یارى از ایبس
 ؛دهـد ین خدمات را خـود دولـت دارد انجـام م   یده به هفتاد درصد، ایرس

ن که ممکد؛ هر چه ینکم کى تورمجاد فشار یسهم خودتان را در ا نیبنابرا
  3 .ارهاى اساسى و مهم استکن جزو یاست. ا

                                                           
 2/6/1387جمهور و اعضاي هیئت دولت،  . در دیدار رئیس1
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