ترسیم الگوی مطلوب توسعه اقتصادی انقالب اسالمی و الزامات رسیدن به این الگوی مطلوب ،در بیانات مقام
معظم رهبری
حامد عباسی
مقدمه
انقالب اسالمی ایران در سال  7531با شعارهای اصیل اسالمی به ژیروزی رسید .یکی از شعارهای اصیل این
انقالب مخالفت با نگاه ماتریالیستی و شرق و غرب سیاسی بوده است .اگر بخواهیم در جهت آرمان های انقالب
اسالمی حرکت نماییم ،الگوی توسعه اقتصادی و راه های رسیدن به آن متفاوت خواهد بود .یکی از کسانی که این
الگوی مطلوب را توصیف نموده است ،حضرت آیت اهلل خامنه ای ،رهبر معظم انقالب میباشد که مسیر رشد
اقتصادی ملت ایران را ترسیم نموده اند .لذا در این مقاله سعی بر این دارم تا با ترسیم نظام فکری رهبر معظم
انقالب ،رشد مطلوب انقالب اسالمی و الزامات نیل به رشد مطلوب احصاء شود .این الگوی رشد مطلوب،
میبایست در جهت گیری و اولیویت بندی موضوعات از جمله حمایت از تولید ملّی نقش اساسی ایفا نماید .
واژگان کلیدی :همایش ملی اهتمام  ،بدر و خیبر ،الگوی ایرانی اسالمی  -پیشرفت ،پیشرفت همه جانبه ،عدالت،
فضای کسب و کار ،مصرف ،خصوصی ساز ی ،تجارت خارجی ،سرمایه گذاری .
 .1اهمیت پرداختن به الگوی پیشرفت مطلوب :
اهمیّت الگوی پیشرفت از این باب که میخواهد الگوی پیشرفت راه قرار گیرد بسیار اهمیت دارد .آیت
اهلل خامنه ای در سخنانی به اهمیت این الگوی اشاره مینماید و تاثیر این در این باب میفرمایند :
«تعیین الگوي پیشرفت» هم الزم است .الگوي پیشرفت چیست؟ ما باید این را مشخّص كنیم .اگر این را
مشخّ ص كنیم ،آن وقت در برنامه ریزیها ،اولویّتها ،تقدمها ،برنامهها ،زمانبندیها و سرمایه گذاریهاي ما
اثر میگذارد؛ به دنبال خود فرهنگسازي مي آورد؛ در گفتگوي نخبگان خودش را نشان میدهد و به
ذهنیت عامه ي مردم سرریز میشود؛ حتّي در صادرات و واردات كشور اثر میگذارد؛ چه چیزي را از
كجا وارد كنیم؟ چه چیزي را به كجا صادر كنیم؟ (بیانات در دیدار با اساتید) 7511/81/71 ،
 .2رابطه پیشرفت مطلوب انقالب اسالمی و الگوهای مرسوم پیشرفت در دنیا:
یکی از سواالت مهمی که در زمینه پیشرفت مطلوب انقالب اسالمی با آ ن برخورد میکنیم این است که نسبت
پیشرفت مطلوب اقتصادی انقالب اسالمی با پیشرفت غربی و مرسوم چیست؟ بدین منظور روشن شدن این
بحث به چند سخن از سخنان معظم له اشاره میشود :
حضرت آیت اهلل خامنه ای میفرمایند :حاال میخواهیم مشخّ ص كنیم كه پیشرفت چیست؟ تعریفهایي براي پیشرفت
و كشور پیشرفته در دنیا معمول است؛ ما اغلب اینها را قبول داریم و رد نمیكنیم؛ مثالً صنعتي شدن و فرا صنعتي
شدن كشور؛ اینها دلیل پیشرفت است  ..وفور تولیدات ،وفور صادرات ،افزایش بهره وري ،ارتقاي سطح سواد،
ارتقاي سطح معلومات عمومي مردم ،ارتقاي خدمات شهروندي ،خدمت دادن به شهروندان ،رشد نرخ عمر
متوسّط  -به قول تعبیرات اخیر ،امید به زندگي  -اینها جزو نشانه هاي پیشرفت است و درست است .كاهش مرگ
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علیه

السالم،

و میر كودكان ،ریشهكني بیمار یهاي گوناگون در كشور ،رشد ارتباطات و امثال اینها ،شاخصهایي است كه در
دنیا براي یك كشور پیشرفته ذكر میكنند و ما این شاخصها را رد نمیكنیم و قبول داریم).بیانات در دیدار با اساتید،
(7511 /81/71
مسیرِ پیشرفت ،مسیر غربي نیست ،مسیر منسوخ و برافتادهي اردوگاه شرقِ قدیم هم نیست .بحرانهایي كه در
غرب اتفاق افتاده است ،همه پیش روي ماست ،میدانیم كه این بحرانها گریبانگیر هر كشوري خواهد شد كه از آن
مسیر حركت كند ( .بیانات در دیدار اساتید دانشگاههاي شیراز ) 7511/2/71
پیشرفتي كه ما میگوییم ،با آن چه كه امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده میشود ،وجوه مشتركي داشته باشد -
كه حتما دارد  -امّا در نظام واژگاني ما ،كلمهي پیشرفت ،معناي خاصّ خودش را داشته باشد كه با توسعه در
نظام واژگاني امروز غرب ،نبایستي اشتباه بشود .آنچه ما دنبالش هستیم ،لزوماً توسعهي غربي  -با همان
مختصات و با همان شاخصها  -نیست ...مطلب بعدي این است كه ما اگر نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسالمي
را با توسعه ي غربي میشماریم ،نباید از نقاط اشتراك غفلت كنیم( .بیانات در دیدار كارگزاران نظام )7512/1/2
این حرف تكرار شدها ي است از طرف روشنفكرهاي صدر مشروطه ،كه ما فقط و فقط باید دنبال غربيها راه
بیفتیم و به هرچه آنها میگویند ،در همهي شؤون زندگي مان عمل كنیم؛ این حرفي كه از تقيزاده و دیگران نقل
شده و واقعیّت هم دارد .اینها میگفتند ما باید صددرصد به نسخه ي آنها عمل كنیم تا پیش برویم؛ یعني مجال
ابتكار ،ابداع ،خالقیّت و نگاه بو مي به مسائل علمي و صنعتي مطلقا در محاسبهي اینها نمیگنجید( .بیانات در
دیدار مهندسان )7515/72/81
ما دنبال چه نوع توسعهاي هستیم؟ این نكته ي اساسي ،در بحثهاي اقتصادي و غیراقتصادي جاري است .كساني
دنبال این هستند كه حرفي را پرتاب كنند و ذهن مردم را از مسائل اص لي دور نگه دارند :مدل چیني ،مدل ژاپني،
مدل فالن .مدل توسعه در جمهوري اسالمي ،به اقتضاي شرایط فرهنگي ،تاریخي ،مواریث و اعتقادات و ایمان
این مردم ،یك مدل كامالً بومي و مختص به خود ملّت ایران است؛ از هیچ جا نباید تقلید كرد؛ نه از بانك جهاني،
نه از صندوق بینا لمللي پول ،نه از فالن كشور چپ ،نه از فالن كشور راست؛ هرجا اقتضایي دارد .فرق است
بین استفاده كردن از تجربیّ ات دیگران ،با پیروي از مدلهاي تحمیلي و القایي و غالباً هم منسوخ .بنده میبینم گاهي
بعضي از شیوه هایي كه در زمینه هاي اقتصادي و فرهنگي و غیره پیشنهاد میشود ،از دیگران گرفته شده  -فالن
متفكّر فرنگي اینطوري گفته ،فالن متفكّر كجایي اینطوري گفته  -مثل اینكه به آیات قرآن استناد میشود! خیلي از
شیوه ها منسوخ است( .بیانات در دیدار نمایندگان مجلس )7515/5/21
خیلي از شیوه ها منسوخ است؛ سي سال پیش ،چهل سال پیش ،پنجاه سال پیش تجربه شده ،بعد یك روش بهتر
آورده اند؛ ولي ما االن میخواهیم از روش منسوخ آنها در آموزش و پرورش ،در مسائل علمي ،در كارهاي
دانشگاهي ،در كارهاي اقتصادي و در برنامه ریزي و بودجه بندي استفاده كنیم؛ نه ،این درست نیست .از تجربهها
و دانشها باید استفا ده كرد ،امّا الگو و شیوه و مدل را باید كامال بومي و خودي انتخاب كرد( .بیانات در دیدار
نمایندگان مجلس )7515/5/21
البتّ ه اینكه ما میگوییم ایراني یا اسالمي ،مطلقاً به این معنا نیست كه ما از دستاوردهاي دیگران استفاده نخواهیم
كرد؛ نه ،ما براي به دست آوردن علم ،هیچ محدودیّتي براي خودمان قائل نیستیم .هر جایي كه علم وجود دارد،
معرفتِ درست وجود دارد ،تجربه ي صحیح وجود دارد ،به سراغ آن خواهیم رفت؛ منتها چشم بسته و كوركورانه
چیزي را از جایي نخواهیم گرفت .از همه ي آنچه كه در دنیاي معرفت وجود دارد و ميشود از آن استفاده كرد،
استفاده خواهیم كرد( .بیانات در نخستین نشست اندیشه هاي راهبردي )7519/9/78

اگر بخواهیم سخنان ایشان را در این قسمت طبفه بندی نماییم به این صورت میتوان این نتیجه گیری را نوشت :
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اسالمی
غربی ،رابطه عموم و خصوص من وجه
یعنی به نوعی بین الگوی مطلوب انقالب اسالمی و الگوی پیشرفت
برقرار میباشد .ولی آنچه در این مقال اهمیت دارد این است که ما در این الگو به هیچ عنوان نمیبایست تقلید
کورکورانه انجام دهیم و آن را بی چون و چرا بپذیریم ولی باید از این الگوها استفاده بکنیم .پس تا اینجا میبایست
به منظور ترسیم الگوی غربی ،این الگو را از فیلتر خاصی که در ادامه مختصات و ویژگی های آن خواهد آمد،
گذر دهیم.

 .3الزامات الزم در ا لگوی پیشرفت مطلوب انقالب اسالمی
همانگونه که در بخش قبل ذکر شد ،الگوی مطلوب انقالب اسالمی وجه تمایز با الگوی پیشرفت غربی دارد،
لذا میبایست در الگوی مطلوب پیشرفت ،مواردی لحاظ شود که در ادامه سعی خواهیم نمود به بخشی از این
الزامات اشاره شود:
 )1.3پیشرفت همه جانبه
در تحلیل داده ستانده که در آن کل اقتصاد در نظر گرفته میشود ،تحلیل نظری آن بر این پایه استوار است
که اگر بخواهیم استراتژی بهینه را در اقتصاد اجرا نماییم میبایست میبایست کل اقتصاد از جمله نظام تامین
مالی ،داده و ستانده بخش های مختلف همه با هم علکر د مناسبی داشته باشند (.رضوان سالجی ،و کمل
سالجی ،ص ) 2
 )1.3لزوم همراهی پیشرفت و عدالت
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنان متعددی به همراهی پیشرفت و عدالت اشاره کردند که برخی از سخنان
ایشان در این باره اشاره میگردد:
 )1.1.3لزوم پیشرفت عدالت محور
ما طبق برخي از سیاستها یي كه امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادي هم دارد ،نیستیم كه صرفاً به رشد
تولیدات و رشد ثروت در كشور فكر كنیم و به عدالت در كنار آن ،فكر نكنیم؛ نه ،این منطق ما نیست .نوآوري
نظام ما همین است كه میخواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادي در كنار هم و با هم داشته باشیم و اینها با
هم متنافي نیستند .ما دیدگاهي كه تصوّ ر كند اینها با هم نمیسازند و یا باید این را انتخاب كرد یا آن را ،قبول
نداریم .این نكته باید در همه موارد؛ هم در كاهش حجم دولت ،هم در مسألهي خصوصيسازي ،هم در نگاه كلّي

به مسائل اقتصادي و هم در تقسیم منابع میان بخش خصوصي و بخش تعاوني و بخش دولتي رعایت شود.
(بیانات در دیدار اعضاء هیات دولت) 7515/80/81 ،
بدون عدالت ،پیشرفت مفهومي ندارد و بدون پیشرفت هم عدالت مفهوم درستي پیدا نمیكند؛ باید هم پیشرفت باشد و
هم عدالت .اگر بخواهید الگو بشوید و این كشور براي كشورهاي اسالمي الگو بشود ،بایستي گفتمان حقیقي و
هدف واالیي كه همه براي او كار میكنند ،این باشد(.بیانات در جمع اعضای هیات دولت) 7511/80/82 ،
پیشرفت اگر با عدالت همراه نباشد ،پیشرفتِ مورد نظر اسالم نیست .ایني كه ما تولید ناخالص ملّي را ،درآمد
عمومي كشور را به یك رقم باالیي برسانیم ،امّا در داخل كشور تبعیض باشد ،نابرابري باشد ،عدّه اي آالف و
الوف براي خودشان داشته باشند ،عدّه اي در فقر و محروم یّ ت زندگي كنند ،این آن چیزي نیست كه اسالم
میخواهد؛ این آن پیشرفتي نیست كه مورد نظر اسالم باشد .باید عدالت تأمین بشود(.بیانات درحرم رضوی،
)7511/87/87
هدف جمهوري اسالمي فقط این نیست كه با ارقام و اعداد ،تولید ناخالص ملّي را در مجموع رقم باالیي نشان
دهد؛ این كافي نیست .ما معتقدیم در كشور باید عدالت باشد و ثروت ملّي میان همهي مردم تقسیم شود .این
آرزوي بزرگ ماست و براي آن تالش و مبارزه میكنیم( .بیانات در جمع مردم قزوین) 7512/89/21 ،
مبادا كساني در گوشه و كنار كشور پیدا شوند و تصوّر كنند كه هدف ما عبارت است از افزایش حجم ثروت
مادّي! یعني عدّه اي از انواع و اقسام راههاي تولید ثروت برخوردار شوند؛ دیگران هم هر طور زندگي كردند،
كردند! ما هم دلمان به این خوش باشد كه سرانهي متوسّط كشور را از فالن مقدار به دو برابر ،یا تولید كلّ كشور
را از فالن میزان به فالن میزان رساندهایم .هرگز چنین نیست! (بیانات در روز والدت امیرالمومنین،
)7517/87/71
در نظامهاي سرمایه داري ،اساس ،رشد اقتصادي و شكوفایي اقتصادي و ازدیاد و تولید ثروت است .هر كه بیشتر
و بهتر تولید ثروت كند ،او مقدّم است .آنجا مسأله این نیست كه تبعیض یا فاصله پیش آید .فاصله در درآمدها و
نداشتن رفاه جمع كثیري از مردم ،نگراني نظام سرمایهداري نیست .در نظام سرمایهداري ،حتّي تدابیري كه
ثروت را تقسیم كند ،از نظر نظام سرمایه داري ،تدابیر منفي و مردودي است .نظام سرمایهداري میگوید« :معني
ندارد كه ما بگوییم ثروت جمع كنید تا آن را از شما بگیریم تقسیم كنیم! این معني ندارد .اینكه شكوفایي نخواهد
شد!» نظام اسالمي اینگونه نیست .نظام اسالمي معتقد به یك جامعه ي ثروتمند است ،نه یك جامعه ي فقیر و
عقبمانده .معتقد به رشد اقتصادي است؛ ولي رشد اقتصادي براي عدالت اجتماعي و براي رفاه عمومي ،مسأله ي
اوّل نیست .آنچه در درجه ي اوّل است ،این است كه فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد( .بیانات در مراسم تنفیذ
آقای هاشمی)7512/81/72 ،
در کنار پیشرفت ،میخواهیم کشور عادالنه و با عدالت اداره بشود؛ این مهمّ است .نه عدالتِ بدون پیشرفت
مطلوب است ،نه پیشرفتِ بدون عدالت .عدالت بدون پیشرفت یعني برابري در عقب ماندگي ،برابري در فقر؛ این
را نمیخواهیم .پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمیکنیم؛ پیشرفت ،همراه با عدالت( .بیانات دراجتماع
زائران رضوی ) 7511/7/7
دو شاخص عمده وجود دارد که باید این دو را حتماً بهدست بیاوریم :یکي پیشرفت است ،ی کي عدالت .ما مثل
بعضي از کشورها و نظامهاي دنیا فقط به پیشرفت فکر نمیکنیم؛ ما پیشرفت را همراه با عدالت میخواهیم .امّا
مسأله ي مهمّ این است که این درآمد سرانه در میان ملّت چه جور تقسیم می شود؛ این آن نکته اي است که نظامهاي
غیر الهي و نظامهاي رونوشتکردهي از نسخه هاي استکباري ،دیگر به آن تو جّه نميکنند .ما نمیتوانیم توجّه

نکنیم؛ ما میخواهیم کشورمان از همه ي جهات ـ از لحاظ علمي ،از لحاظ اقتصادي ،از لحاظ فناوري ،از لحاظ
سیاسي ـ به پیشرفت برسد ،مردم به رفاه دست پیدا کنند(.بیانات دراجتماع زائران رضوی ) 7511/7/7

 )2.1.3اهمیَت و اولویّت عدالت در توسعه اسالمی
نظام اسالمي ،اینگونه نیست .نظام اسالمي میفرماید« :بِالْعَدْلِ قامَتِ ال سَمواتُ واالرضُ » اصل ،عدالت است.
البته ،تولید ثروت هست .نظام اسالمي ،یك جامعهي فقیر نمیخواهد .یك ملّت فقیر و یك درآمد عمومي ناچیز
نمیخواهد .از ثروتها استفاده میكند؛ علم را پیشرفت میدهد ،منابع زیرزمیني را استخراج میكند ،انسانها را به رشد
عقالني میرساند ،تجارت میكند و صنعت راه مي اندازد .ت اریخ اسالم نشان داد كه اسالم به بركت همین احكام
نوراني ،در یك دوره ي طوالني ،صاحب علم و صنعت در كلّ جهان بوده است .امّا جهت همهي اینها ،عدالت
است .ثروت هست؛ امّا باید عدالت در جامعه تضمین شود .براي عدالت ،منتظر امام زمانیم .پیغمبران آمدند؛ همه
هم براي اقامهي قسط آمدند؛ «لِیَقُومَ النَاسُ بِالْقِ سْطِ » قرآن کریم،سوره حدید،آیه  . 21اینها حرفهاي خیلي
پرمعنایي است كه قرآن به ما گفته است؛ نهج البالغه به ما گفته است و در روایات ائمه هم هست( .بیانات در
مراسم تنفیذ آقای خاتمي)7510/1/72
آنچه كه در این بین بایستي ب ا وسواس و دقّت دنبالش باشید ،مسألهي «عدالت اجتماعي» است كه با رشد و توسعه
هم سازگار است .بعضي اینطور تص وّر میكردند  -شاید حاال هم تصوّر كنند  -كه ما بایستي دوره اي را صرف
رشد و توسعه كنیم و وقتي كه به آن نقطه ي مطلوب رسیدیم ،به تأمین عدالت اجتماعي میپردازیم .این فكرْ اسالمي
نیست« .عدالت» هدف است و رشد و توسعهْ مقدّمه ي عدالت است .آن روزي كه در كشور عدالت اجتماعي
نباشد ،اگر بتوانیم باید آن روز را تحمّل نكنیم  ...این امر را در كارها و در همهي بخشها و برنامهریزيهایتان
دخالت دهید .در سیاستهایي هم كه براي برنامه ي دوم ابالغ و اعالم شد ،این نكته جزو اقالم مهمّ آن سیاستگذاري
بود( .بیانات در دیدار با هیأت وزیران )7511/0/1
البتّ ه فعّالیت اقتصادي و كار اقتصادي و تالش اقتصادي حتماً باید با شاخص و شاقول عدالت باشد .بدون عدالت،
هر تالش اقتصادي به ضرر منتهي خواهد شد .عدالت هم معنایش این نیست كه ما سرمایه گذاري نكنیم یا به
سرمایهگذار اجازهي سرمایهگذاري ندهیم .این تصوّ رات غلطِ آن افرادي است كه آن روز خودشان را طرفدار
عدالت معرفي میكردند .نه ،كارآفریني هم یك خیر است ،یك عبادت است ،یك كار بزرگ است كه باید انجام
بگیرد .مسأله ي صحیح ،مدیر یّت كردن این مجموعه است .مدیریّتهاي كشوري ،مدیریّتهاي دولتي چه در بخش
تقنین ،چه در بخش اجرا ،چه در بخش قضا ،بایستي مدیریّت كنند تا تجاوز از حق انجام نگیرد؛ تجاوز از حقوق
انجام نگیرد؛ تعرض به یكدیگر انجام نگیرد؛ این كاروان با همهي اجزاي خودش ـ انشاءاللَهـ به پیش برود(.
بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاي شیراز ) 7511/2/71

از اوّل پیروزي انقالب ،امام تكیه ي بر طبقات ضعفا را اصرار كردند ،تكرار كردند ،توصیه كردند .تعبیر
«پابرهنگان» و «كوخ نشینان» جزو تعبیراتي بود كه در كالم امام بارها و بارها تكرار شد .به مسؤولین اصرار
داشتند كه به طبقات محروم برسید (.بیانات در سالگرد ارتحال امام(ره) )7598/5/71
انقالب براي این است كه عدالت برقرار شود (بیانات در دیدار قشرهاي مختلف مردم)7517/78/71 ،

در عرصه ي اجتماعي ،توسعه باید با مردم گره بخورد؛ مردم باید محور توسعه باشند .عدالت حتماً یكي از
شاخصهاي اصلي است .برنامه ریزي و سیاستگذاري اي كه عدالت و توزیع عادالنه ي ثروت را در جامعه ندیده

بگیرد ،نمیتواند چشم انداز مورد نظر ما را تأمین كند و برنامهي مطلوب ما نیست  ).بیانات در دیدار مسؤوالن و
كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ایران (7512/81/71

 )3.1.3دالیل اهمیت عدالت:
دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت ،همان چیزي ميشود كه امروز در كشورهاي سرمایه داري مشاهده
میكنیم .در غنيترین كشور عالم  -یعني امریكا  -كساني هستند كه از گرسنگي و از سرما و گرما میمیرند؛ اینها
كه شعار نیست؛ واقعیّتهایي است كه مشاهده میكنیم .كساني هستند كه در آرزوي یك آپارتمان سه چهار اتاقه
سالهاي سال تالش میكنند و چون به جایي نمیرسند ،میروند خیانت میكنند تا به این امكانات برسند  ).بیانات در
دیدار اعضاي هیأت دولت (7511 /0/1
عدالت به معناي مطلق كلمه در میان مردم اجرا شود و تقسیم صحیح ثروت باشد ،خود این عدالت در این جامعه،
عاملي براي جذب دلهاي ملّتها و مردم در همه جاي دنیا به اسالم است .چرا؟ چون انسانها از بيعدالتي رنج
میبرند) .بیانات در اجتماع مردم مشهد مقدّس رضوي (751 /7/7
اگر در جامعه اي عدالت باشد ،یعني قانون ،عادالنه؛ قضاوت ،عادالنه؛ اجرا ،عادالنه و نظر به آحاد ملّت ،نظر
عادالنه باشد ،تالش اجتماعي و اقدام سازنده ي اقتصادي هم در آن جامعه بهتر خواهد شد و ثروت هم بیشتر به آن
جامعه رو خواهد آورد .امّا اصل قضیّ ه ،عدالت است و ما دنبال عدالتیم ).بیانات در دیدار كارگزاران در روز
والدت حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم (7517 /78/71
 )1.7.5معنا و الزامات اجرای عدالت:
 )7.1.7.5استفاده از راهکارهای جدید و ابتکاری :
اگر بخواهیم فاصلهي بین آ نچه كه از عدالت الزم داریم و باید باشد و آن وضعیّت كنوني را  -وضعیّتي كه فع ً
ال
مستقر است  -كم كنیم ،بایستي به روشها و راهكارهاي جدید و مؤثر دست پیدا كنیم .باید بدانیم شیوه هاي كاربردي
عدالت چه چیزهای ي است؛ یعني زمان آزمون و خطا را سپري شده بدانیم) .بیانات در دوّ مین نشست اندیشههاي
راهبردي با موضوع عدالت (7598 /2/21
)2.7.1.5تبدیل عدالت به گفتمان نخبگان :
بحث عدالت بایستي به یك گفتمان نخبگاني تبدیل شود .باید این مسأله را دنبال كنیم و پیگیري این بحث را رها
نكنیم؛ چون زمینه خیلي زیاد است ،نیاز خیلي شدید است ).بیانات در دوّمین نشست اندیشه هاي راهبردي با
موضوع عدالت (7598 /2/21
 )5.7.1.5استفاده از متون اسالمی :
در مرحلهي نظري و نظریه سازي ،باید از منابع اسالمي و از متون اسالمي ،نظریه ي ناب اسالم در باب عدالت
به دست بیاید .من تكیه ام در این نكته این است كه نمیخواهی م از مونتاژ و كنار هم چیدن نظریات گوناگونِ
متفكرین و حكمای ي كه در این زمینه حرف زدند ،یك نظریه به وجود بیاوریم و تولید كنیم ).بیانات در دوّمین
نشست اندیشه هاي راهبردي با موضوع عدالت (7598 /2/21

اگر بخواهیم الگوی پیشرفت مطلوب اقتصادی از منظر عدالت و توسعه را احصاء نماییم ،میتوان آن را به
صورت شکل زیر بیان نمود ،به دلیل اهمیت فوق العاده عدالت ،نسبت به پیشرفت ،عدالت بزرگتر ترسیم شده
است.

پیش
رفت
 )3الگوي اسالمي  -ایراني پیشرفت:

عدا
لت

 )1.3لزوم طراحی الگوی ایرانی  -اسالمی پیشرفت :

جوانان ما این را باید به صورت یك اصل كلّ ي در ذهن داشته باشند كه براي ادارهي كشور ،براي آیندهي كشور،
نسخه هاي بیگانهنوشته را انتخاب نكنند .نسخه هاي اسالمي ،نسخه هاي ملي ،نسخه هاي بومي را انتخاب كنند.
)بیانات در دیدار مردم مریوان (7511 /2/20
«تعیین الگوي پیشرفت» هم الزم است .ال گوي پیشرفت چیست؟ ما باید این را مشخّص كنیم .اگر این را مشخّ ص
كنیم ،آن وقت در برنامهریزیها ،اولویّتها ،تقدمها ،برنامهها ،زمان بندیها و سرمایه گذاریهاي ما اثر میگذارد؛ به
دنبال خود فرهنگسازي مي آورد؛ در گفتگوي نخبگان خودش را نشان میدهد و به ذهنیت عامهي مردم سرریز
میشود؛ ح تّي در صادرات و واردات كشور اثر میگذارد؛ چه چیزي را از كجا وارد كنیم؟ چه چیزي را به كجا
صادر كنیم؟ ) بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاي استان سمنان (7511 /1/71

 )1.3اهمیت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:
 )1.1.3صادر کردن فرهنگ غربی با شاخص توسعه

شاخصهایي است كه در دنیا براي یك كشور پیشرفته ذكر میكنند و ما این شاخصها را رد نمیكنیم و قبول داریم.
منتها توجّه داشته باشید این شاخصها را وقتي كه به ما تحویل میدهند  -به ما كه تشكیلدهندهي این شاخصها نیستیم
 در البهالي آن ،چیزهایي است كه دیگر آنها جزو شاخصهاي پیشرفت و توسعه نیست؛ چیزهایي را به میانمي آورند كه این صادر كردن فرهنگ مخالف با هو یّت و شخصیّ ت ملّي و میل براي وابسته كردن كشورهاست .
آن كساني كه این شاخصها را تهیّه و ارائ ه میكنند ،اگرچه غالباً دانشمندانند ،امّا بسیاري از آنان آدمهاي مستقلي
نیستند؛ یعني همان شبكه و همان ناتوي فرهنگي در مجموعه ي خود ،بسیاري از این دانشمندان ،متفكّران،

هنرمندان ،ادبا و امثال اینها را هم دارد ).بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاي استان سمنان
(7511/1/71
 )2.1.3خطرناک بودن توسعه غربی
چرا لزوم این كار[مدلسازي و الگوسازي داخلي] را باید بیان كرد؟ خیلي ساده است؛ به خاطر اینكه امروز در
چشم بسیاري از نخبگان ما ،بسیاري از كارگزاران ما ،مدل پیشرفت صرفاً مدلهاي غربي است؛ توسعه و
پیشرفت را باید از روي مدلهایي كه غربي ها براي ما درست كرده اند ،دنبال و تعقیب كنیم .امروز در چشم
كارگزارانِ ما این است و این چیز خطرناكي است  ).بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد
( 7510/2/21
نسخه ي آنها مال خودشان .علم آنها را یاد بگیریم؛ امّا نسخه ي بیماري خودمان را خودمان بنویسیم ،تا مورد
اعتماد خودمان باشد ،تا بتوانی م به آن تكیه كنیم ،اطمینان كنیم) .بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هاي استان یزد
(7510 /78/75
 )2.3الزامات الزم در الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت
 )1.2.3استقالل
یكي از الزامات ما این است :هر الگوي پیشرفتي بایستي تضمینكننده ي استقالل كشور باشد؛ این باید بهعنوان یك
شاخص به حساب بیاید .هر الگویي از الگوهاي طراحي شونده ي براي پیشرفت كه كشور را وابسته كند ،ذلیل كند
و دنباله رو كشورهاي مقتدر و داراي قدرت سیاسي و نظامي و اقتصادي بكند ،مردود است .یعني استقالل ،یكي
از الزامات حتمي مدل پیشرفت در دههي پیشرفت و توسعه است .پیشرفت ظاهري  -با وابسته شدن در سیاست و
اقتصاد و غیره  -پیشرفت محسوب نمیشود ) .بیانات در دیدار استادان و دانشجویان كردستان (7511 /2/21

 )2.2.3همخوانی با تاریخ و فرهنگ ایرانی
پیشرفت براي همهي كشورها و همه ي جوامع عالم ،یك الگوي واحد ندارد .پیشرفت یك معناي مطلق ندارد؛
شرایط گوناگون  -شرایط تاریخي ،شرایط جغرافیایي ،شرایط جغرافیاي سیاسي ،شرایط طبیعي ،شرایط انساني و
شرایط زماني و مكاني  -در ایجاد مدلهاي پیشرفت ،اثر میگذارد .ممكن است یك مدل پیشرفت براي فالن كشور
یك مدل مطلوب باشد؛ عیناً همان مدل براي یك كشور دیگر نامطلوب باشد .بنابراین یك مدل واحدي براي
پیشرفت وجود ندارد كه ما آن را پیدا كنیم ،سراغ آن برویم و همهي اجزاي آن الگو را در خودمان ایجاد كنیم و
در كشورمان پیاده كنیم؛ چنین چیزي نیست .پیشرفت در كشور ما  -با شرایط تاریخي ما ،با شرایط جغرافیایي
ما ،با اوضاع سرزمیني ما ،با وضع ملّت ما ،با آداب ما ،با فرهنگ ما و با میراث ما  -الگوي ویژهي خود را
دارد؛ باید جستجو كنیم و آن الگو را پیدا كنیم .آن الگو ما را به پیشرفت خواهد رساند ).بیانات در دیدار استادان
و دانشجویان كردستان (7511 /2/21

 )3.2.3همراهی توسعه مادی و معنوی
كساني دنیا را اصل بدانند و آخرت را فراموش كنند؛ یعني همهي تالش جامعه و برنامهریزان و سیاستگذاران و
حكومت ،براي این باشد كه زندگي مردم را از لحاظ دنیایي آباد كنند :مردم پول داشته باشند ،ثروت داشته باشند،
راحت باشند ،مشكل مسكن نداشته باشند ،مشكل ازدواج نداشته باشند ،مشكل بیكاري نداشته باشند؛ فقط همین! امّا
از لحاظ معنوي در چه وضعي باشند ،مطلقاً مورد توجّه قرار نگیرد .این یك انحراف است) .بیانات در دیدار
استادان و دانشجویان كردستان (7511 /2/21
 )4.2.3مالحظه عناصر هویت ملی
اساس تحوّ ل باید بر «مالحظهي عناصر اصلي هویّت ملّ ي» قرار داده شود ،كه آرمانهاي اساسي و اصولي
مهمّترین آنهاست .من این را عرض میكنم كه صنعتي شدن ،فرا صنعتي شدن ،پیشرفت علمي ،پیشرفت خدماتي و
پیشرفتهاي بهداشتي و درماني باشد؛ امّا اساس اینها باید حفظ هو یّت ملّي باشد .اگر یك كشوري همهي اینها را
داشت ،امّا از لحاظ ملي ،یك كشور بي هویّتي بود ،فرهنگش وابسته ي به دیگران بود ،از گذشته و تاریخ خود هیچ
بهره اي نداشت و نبرده بود ،یا اگر گذشته اي داشت ،آن گذشته را از چشمش دور نگه داشتند یا آن را در نظرش
تحقیر كردند ،این كشور مطلقاً پیشرفت نخواهد كرد؛ زیرا هو یّت ملّي ،اساس هر پیشرفتي است  ).بیانات در دیدار
اساتید و دانشجویان دانشگاههاي استان سمنان (7511 /1/71
 )5.2.3لحاظ کردن آرمانها در پیشرفت
آنچه كه ما در تحوّ ل ،تحوّ لي كه با پیشرفت همراه است ،مورد نظرمان است  -كه جا دارد كه این جزو آرمانهاي
ما باشد  -مبارزهي با فقر ،مبارزهي با تبعیض ،مبارزه ي با بیماري ،مبارزهي با جهل ،مبارزهي با ناامني،
مبارزهي با بي قانوني ،مدیریّتها را به سطح علميتر ارتقا دادن ،رفتار شهروندان را به سطوح منضبط ارتقا دادن
و انضباط اجتماعي ،رشد امنیّ ت ،رشد ثروت ملي ،رشد علم ،رشد اقتدار ملّي ،رشد اخالق و رشد عزّت ملّي
است؛ همه ي اینها در این تحول و پیشرفت ،به معناي صحیح دخالت دارند و ما اینها را پایه هاي اصلي میدانیم).
بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاي استان سمنان (7511 /1/71
 )4حوزه هایی که باید در آنها الگوی پیشرفت مطلوب اقتادی ترسیم گردند :
با توجه به مطالبات مقام معظم رهبری ،حوزه هایی در کشور که میتواند بر تولید ملی تاثیر بگذارد بیان گردیده
است که این حوزه ها میبایست بر اساس الگوی پیشرفت مطلوب اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد .قابل ذکر
است این دغدغه نیز براساس بیانات مقام معظم رهبری استخراج گردیده است و به دلیل کمی فضا ،تنها به منابع
آنها اشاره گردیده است.
.7
.2
.5
.1

ترسیم قانون کار مطلوب ( .بیانات در دیدار جمعي از كارآفرینان سراسر كشور (7519 /0/70
تصحیح و تعیین خط مشی عادالنه بین نیروی کار و کارفرما ) .بیانات در دیدار گروه كثیري از كارگران
و كارآفرینان (7511 /82/81
نحوه توجه به کارگر بیش از حد عامل تولید( .ب یانات در دیدار هزاران نفر از كارگران سراسركشور
)7598/2/1
نحوه تکریم کارگر( .بیانات در دیدار كارگران و معلمان )7519/2/71،

 .1چگونگی نهادینه کردن نگاه جهادی به کار کارگر ( .بیانات در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر
کشور)7519/82/81
 .0الزامات تقویت بخش خصوصی( .بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هی أت دولت ) 7519/0/1
 .1الزامات عدم سوء استفاده از خصوصی سازی( .بیانات ابالغ سیاستهاي كلّي اصل  11قانون اساسي
)7511/5/2
 .1الزامات نقش مناسب دولت بعد از خصوصی سازی( .بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي هیأ ت
دولت )7519/0/1
 .9الزامات افزایش بهره وری ( .بیانات در حرم مطهر رضوي )7598/7/7
 .78الزامات عادت دادن مردم به مصرف تولیدات داخلی ( .بیانات در دیدار هزاران نفر از كارگران
سراسركشور ) 7598/2/1
 .77الزامات مبارزه با اسراف در جامعه ( .بیانات دراجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علي بن
موسي الرضا(علیه السّالم)  ،7511/7/7بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمي در اجتماع بزرگ زائران و
مجاوران حرم مطهر رضوي  ،7510/7/7پیام به مناسبت آغاز سال جدید  ،7510/7/7پیام به مناسبت
حلول سال  7517هجري شمسي  ،7517/7/7پیام نوروزي به مناسبت حلول سال جدید ،7511/7/7
پیام نوروزي به مناسبت آغاز سال 7511هجري شمسي ) 7511/72/58
 .72چگونگی جلوگیری از اسراف ملی( .بیانات دراجتماع زائران رضوی) 7511/7/7 ،
 .75ترسیم الگوی مصرف مطلوب و الزامات رسیدن به آن الگو( .بیانات دراجتماع بزرگ زائران و
م جاوران حضرت علي بن موسي الرضا(علیه السّالم)  ،7511/7/7بیانات در اجتماع زائران و مجاوران
حرم مطّهر رضوي  ،7519/7/7پیام نوروزي به مناسبت آغاز سال 7511هجري شمسي
)7511/72/58
 .71الزامات کاهش مصرف اموال بیت المال و ترسیم الگوی بهینه مصرف بیت المال( .خطبه هاي نماز
جمعهي تهران  ،7511/78/1پیام به مناسبت دوّ مین همایش جنبش دانشجویي  ،7517/1/0،پیام
نوروزي به مناسبت حلول سال جدید  ،7511/7/7بیانات در دیدار مسؤوالن و كارگزاران نظام به
مناسبت عید غدیر خم ،7517 /85/58بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمهي شعبان در
مصالي تهران ،7517/81/5،پیام نوروزي به مناسبت حلول سال جدید  ،7511/7/7بیانات در دیدار
مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ایران ) 7512/81/71
 .71الزامات اداره کشور بدون پول نفت ( .بیانات در دیدار كارگزاران نظام  ، 7519/1/72بیانات در صحن
مطّ هر حضرت ثامن الحجج امام رضا (علیه السالم)  ،7511/7/7ابالغ سیاستهاي كلّي برنامهي پنجم
توسعه توسّط رهبر معظّم انقالب  ،7511/78/27بیانات در دیدار فعّاالن و برگزیدگان بخشهاي
اقتصادي )7598/3/2۱
 .70الزامات افزایش صادرات در کشور ( .بیانات در بازدید از توانمندیهاي صنعت خودروسازي
 ،7519/7/9بیانات در جمع مردم کرمانشاه  ،7598/1/28نامه به سران قواي سه گانه و ابالغ
سیاستهاي كلّي نظام  ،7519/72/28پیام به ریاست محترم جمهوري در خصوص سیاستهاي كلّي
برنامهي پنجسالهي سوّم  ،7511/2/58بیانات در بازدید از توانمندیهاي صنعت خودروسازي
 ،7519/7/9بیانات در دیدار فعّاالن و برگزیدگان بخش هاي اقتصادي ) 7598/3/2۱
 .71ترسیم حمایت مطلوب از صنایع با تکیه بر کاهش تعرفه واردات( .بیانات در دیدار فعّاالن و برگزیدگان
بخش هاي اقتصادي  ،7598/3/20بیانات در دیدار جمعي از كارآفرینان سراسر كشور ، 7519/0/70
بیانات در بازدید از توانمندیهاي صنعت خودروسازي ) 7519/7/9

 .71الگوی مطلوب مدریت بر واردات( .بیانات در دیدار كارگزاران نظام  ،7519/1/72بیانات در دیدار
رئیسجمهوري و اعضاي هیأت دولت  ،7598/0/0بیانات در بازدید از توانمندیهاي صنعت
خودروسازي ) 7519/7/9
 .79الزامات مورد نیاز برای جهانی شدن ( .بیانات در دیدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي
ایران  ،7512/81/71بیانات در دیدار مدیران صدا و سیما  ،7517 /77/71بیانات در دیدار استادان و
دانشجویان كردستان )7511/2/21
 .28نحوه حفظ استقالل ملی و خودکفایی ( .بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاي استان سمنان
)7511/1/71
 .27نحوه استفاده از ظرفیت کشورهای اسالمی در تجارت بین الملل( .بیانات در دیدار با اقتصاددانان
شركت كننده در اجالس بانك توسعهي اسالمي )7515/0/21
 .22الزامات اساسی افزایش سرمایه گذاری در کشور( .بیانات در دیدار با نخبگان جوان
 ،7519/1/71بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطّهر رضوي ) 7519/7/7
 .25الزامات مبارزه با فساد اقتصادی در کشور ( .بیانات در دیدار گروه كثیري از اصناف ، 7518/1/78
بیانات در اجتماع مردم مشهد در حرم مقدّس  ،7512/7/7بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ،به
مناسبت  79دي ماه ،سالروز قیام مردم قم  ،7518/78/79بیانات در دیدار اعضاي هیأت دولت ،به
مناسبت هفتهي دولت ) 7517/0/1

نتیجه گیری :
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال های مختلف ،ایشان الگوی پیشرفت مطلوب اقتصادی را ترسیم
نموده اند .این الگو چند خصوصیت پیشرفت همه جانبه بودن ،همراهی توسعه و عدالت ،همراهی عدالت و
پیشرفت و قرار داشتن معیارهای ایرانی  -اسالمی در پیشرفت ،مطالبه اصلی ایشان میباشد که توضیح مختصری
در هر زمینه داده شد.
بعد از آن ،با توجه به مطالبات دیگر ایشان ،زمینه هایی که میبایست الگوی پیشرفت مطلوب در آنها ترسیم شود،
احصاء شد .پیشنهاد مولف این مقاله برای تحقیقات بعدی این است که سعی شود الگوی پیشرفت مطلوب در هر
کدام از حوزه های فوق الذکر احصاء شود.
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