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مقدمه
مروری بر علل نامگذاری سال ها توسط 
رهرب معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( 

در سال های گذشته
 تحویل س��ال رویدادی مهم برای ایرانی ها 
اس��ت. مردم ای��ران، با هر س��لیقه ای با نام و 

یاد خداوند و اس��تعانت از او وارد سال جدید 

می ش��وند و در این راستا چه در زمان حرضت 

امام رحمه الله علیه و چه امروز که رهرب معظم 

انق��الب اس��المی)مدظله العالی(، زعام��ت و 

رهربی جامعه اسالمی را برعهده دارند، نگاه ها 

را به سوی مسائل اصلی کشور و آگاهی مردم 

از موفقیت ه��ا، شکس��ت ها، مش��کالت پیش 

روی جامعه اسالمی و دیگر موضوعات مهم و 

اساسی هدایت منوده اند.

به نوع��ی پیام های ن��وروزی طی س��ال های 



5

مختلف پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 

ضم��ن تبیی��ن فرصت ه��ای پیش روی کش��ور، 

چالش ها، مشکالت، آسیب ها و دیگر نارسایی ها 

را  بازگو و مسئولین را برای حل مشکالت و برنامه 

ری��زی در این زمینه ها و مردم را برای همیاری و 

همراهی مورد خطاب قرار داده اند.

مقام معظم رهربی، بیشرت سال ها را با نامی 

مشخص منوده اند كه به نظر می رسد فلسفه ی 

ای��ن كار جلب توجه مردم و مس��ئولین به یك 

ارزش و همین طور در نقطه  ی مقابل آن به یك 

مشكل و لزوم برنامه ریزی و تصمیم گیری برای 

رفع آن است. 

رهرب معظم انقالب اسالمی، برپایه اطالعات 

و گزارش های��ی ك��ه از رسارس كش��ور دریافت 

می كنن��د و با مطالعه، تجربه و ارشافی كه به 

مسایل گوناگون دارند هر سال را به موضوعی 

خاص اختص��اص می دهن��د. در واقع از میان 

همه ارزش ها و جهت گیری های مطلوب، مقام 

معظم رهربی یك ارزش را برجسته می كنند و 

در صدر ق��رار می دهند و توجه همگان را به 

آن جلب می كنند كه این مهم به نوعی اعتالی 

علل نامگذاری سال ها
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طلیعه قرن

فرهنگ عمومی جامعه به شامر می رود. 

ایش��ان از هنگامی كه س��كان هدایت نظام 

جمهوری اس��المی را بر عه��ده گرفتند تا 1378 

شمس��ی تنها تأكیدهای الزم را در پیام نوروزی 

مطرح م��ی كردند. در این س��ال ها تاكید رهرب 

معظم انقالب بیشرت بر اموری چون اصالح امور، 

عدالت اجتامعی، وجدان كار، انضباط اقتصادی، 

پرهی��ز از ارساف و رصف��ه جوی��ی و توج��ه و 

تحكیم معنویت قرار داشت تا آن كه در 1378 

شمسی به عنوان س��ال امام خمینی)ره( سنتی 

جدید را برای نامگذاری س��ال ها در كشور پایه 

نهادند تا حركتی تاثیرگذار در جامعه ایجاد شود. 

این س��نت حسنه از 1382 شمسی با نام گذاری 

نهضت خدمتگذاری به م��ردم حالتی جدی به 

خود گرفت و موجبات تكاپو در میان مسئوالن 

برای رسیدن به خواسته های نهایی عموم جامعه 

شد. مقام معظم رهربی، در تاریخ اول فروردین 

13۹7 در اجت��امع زائران و مجاوران حرم مطهر 

رضوی، درباره اهداف طرح شعار سال، فرمودند: 

»بعضی ها می گویند »شام شعار سال معیّن 

می کنید، فای��ده ای ندارد؛ عم��ل که منی کنند، 
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چرا بیخودی ش��عار س��ال معیّ��ن می کنید؟«؛ 

بنده قبول ندارم این حرف را. ش��عار سال با دو 

منظور مطرح می ش��ود: یکی جه��ت دادن به 

سیاست های اجرائی و عملکرد مسئولین دولتی 

و مسئولین حکومتی اس��ت، یکی توجه افکار 

عمومی اس��ت؛ یعنی افکار عمومی توّجه پیدا 

کنند به اینکه چه مس��ئله ای امروز برای کشور 

مهم اس��ت؛ امروز برای کشور مسئله ی کاالی 

ایرانی یک مس��ئله ی مهّمی اس��ت. دولتی ها 

هم البتّه ممکن اس��ت در س��ال های مختلف، 

بعضی هایشان این شعارهایی را که ما هر سال 

معیّن می کنیم قبول نداشته باشند، اّما آنهایی 

ک��ه قبول دارند تالش می کنند، عمل می کنند، 

به قدر توان خودش��ان کار می کنند؛ البتّه اگر 

کار، بهرت و جامع تر انجام بگیرد، نتایج بیشرتی 

به دس��ت می آید. بنابراین، این جور نیست که 

این شعارها بی فایده باشد؛ نخیر، شعارها اتّفاقاً 

بافایده است.«

این نامگذاری ها که به عنوان محور حرکت 

کش��ور در طول سال می باش��د در دوره های 

مختلف متفاوت بوده اس��ت. ول��ی می توان 

علل نامگذاری سال ها
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طلیعه قرن

به طور کلی این نام گذاری ها را به س��ه بخش 

تقسیم کرد. 

بخش اول:
نامگذاری سال به نام شخصیت ها

نام گذاری هایی است که به نام اشخاص صورت 

گرفته است، سال های78، 7۹، 81 و 85 که به ترتیب 

به نام های سال امام خمینی)رحمت الله علیه(، سال 

امام علی علیه السالم، سال عزت و افتخار حسینی 

و س��ال پیام��رب اعظ��م صلی  الله   علیه  و آله  و س��لم 

نام گذاری شد.

بخش دوم:
اشاره مستقیم نام سال به موضوع اقتصاد

غی��ر از این چهار س��ال، س��ایر نام گذاری ها 

به گونه ای اس��ت ک��ه با موض��وع »اقتصاد« یا 

به شکل مس��تقیم و یا به صورت غیرمستقیم 

ارتباط دارد. در حقیقت رهرب معظم انقالب از 

سال ها پیش به درستی تشخیص داده بودند که 

مهم ترین بخش در زمان حارض، بخش اقتصادی 

است و باید بر روی آن مترکز کرد. بدین ترتیب 
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بخش دوم را می توان نام گذاری هایی دانس��ت 

که به ص��ورت مس��تقیم به موض��وع اقتصاد 

مربوط هستند. 

در این قس��مت می توان به سال های ۹5 با 

نام »اقتص��اد مقاومتی، اقدام و عمل«، س��ال 

۹3 »اقتص��اد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 

جه��ادی«، س��ال ۹2 »حامس��ه ی سیاس��ی و 

حامس��ه ی اقتص��ادی«، س��ال ۹1 »تولید ملی، 

حامی��ت از کار و رسمایه ی ایرانی«، س��ال ۹0 

»جهاد اقتصادی«، س��ال 88 »حرکت به سمت 

اصالح الگوی مرصف«، سال 80 »اقتدار ملی و 

اشتغال آفرینی«، سال 77 »رصفه جویی و پرهیز 

از ارساف، قناعت و پایداری بر مواضع اسالمی 

و انقالبی«، سال 75 »تأکید بر رضورت پرهیز از 

ارساف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور« 

و سال 74 که با »تأکید بر وجدان کاری، انضباط 

اجتامعی، انضباط اقتصادی« همراه بود، اشاره 

منود.

علل نامگذاری سال ها
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طلیعه قرن

بخش سوم:
اشاره غیر مستقیم به موضوع اقتصاد

نام گذاری هایی است که به شکل غیر مستقیم 

به امر اقتصاد مربوط می شوند. 

در حقیقت اگرچه ممکن است در نگاه اول، 

موضوع اقتصاد در این سال ها منود چندانی در 

ظاهر نداش��ته، اما با ان��دک تأملی در محتوای 

بیان��ات ن��وروزی، می توان پی ب��رد که باز هم 

دغدغه ی اصلی مق��ام معظم رهربی اقتصاد و 

مشکالت معیشتی مردم بوده است. برای درک 

بیشرت این موضوع باید به ترشیح نام گذاری ها از 

سوی معظم له توجه کنیم،به ویژه سخرنانی های 

روز اول فروردین در جوار حرم مطهر رضوی.

 به طور مثال در ترشیح سال ۹4 با نام »دولت 

و مل��ت، همدلی وهم زبانی به ل��زوم رونق به 

اقتصاد و تولید« اش��اره فرمودند. همچنین در 

س��ال 8۹ با نام »همت مضاعف، کار مضاعف 

ب��ه برداش��ن گام های بلندتر دول��ت به همراه 

مل��ت در عرصه ه��ای اقتصادی«، س��ال 87 با 

نام »نوآوری و ش��کوفایی« ک��ه یکی از معانی 

ش��کوفایی، »شکوفایی در اقتصاد« است اشاره 
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ش��ده است. یا در س��ال 84 با نام »همبستگی 

ملی و مش��ارکت عمومی« در تبیین این شعار 

می فرمایند: »آماده س��ازی زیرساخت الزم برای 

دس��تیابی به س��ند چش��م انداز بیست ساله.« 

س��ند چش��م انداز بیست س��اله »ی��ک بخش 

عمده اش بحث اقتصاد« اس��ت، سال 82 با نام 

خدمت رسانی که در رشح خدمت رسانی بحث 

اقتصادی مطرح می ش��ود، همچنین سال های 

73 که بر رصفه جویی تأکید ش��د و س��ال 72 

ب��ر امر مهم عدالت اجتامع��ی تأکید فرمودند 

ک��ه این امر ب��از به حیطه ی اقتص��اد و توزیع 

عادالنه ی ثروت در کشور باز می گردد. 

مق��ام معظم ره��ربی حتی در ه��امن پنج 

سالی که به اسم شخصیت های دینی نام گذاری 

ش��د، باز هم تأکیدش��ان بر مس��ئله ی اقتصاد 

بود. به صورت مش��خص در س��ال پیامرب اعظم 

»برداش��ن  صلی الله  علیه وآله وس��لم فرمودند: 

گام  های بلند و خیزش در جهت ساخن جامعه 

و متدن مورد نظر پیامرب اکرم )ص(.«

 یعن��ی در ه��امن جا هم بحث س��ازندگی 

مطرح ش��د. زیرا وقت��ی می گوییم متدن، فقط 

علل نامگذاری سال ها
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طلیعه قرن

وج��ه ی معنوی اش م��ورد نظر نیس��ت، متدن 

ساحت مادی هم دارد. یا مثال در سالی که سال 

امیراملؤمنین علی علیه السالم بود، بیان فرمودند 

که این نامگذاری یعنی نزدیک ش��دن ملت و 

نظام جمهوری اسالمی به عدالت  اجتامعی. 

واضح است که بحث عدالت اجتامعی فقط 

مرتبط به بحث های  فرهنگی و سیاسی نیست 

و اتفاق��ا اقتصاد نقش پررنگ ت��ری در عدالت 

اجتامعی و توزیع عادالنه ی ثروت دارد. در پی 

مروری داریم بر عناوین و موضوعات شعارهای 

سال، در سال های گذشته:

  ســال 1369: تأکید بر »تحــول درونی و 

اصالح امور«؛

  سال 1370: تأکید بر »صبح روشنی«؛

  سال 1371: تأکید بر »تحکیم معنویت«؛

  سال1372:  تأکید بر »عدالت اجتامعی«؛

  سال 1373: تأکید بر »رصفه جویی«؛

  ســال 1374: تأکی��د بر »وجــدان کاری، 

انضباط اجتامعی، انضباط اقتصادی«؛

  ســال 1375: تأکید بر »رضورت پرهیز از 

ارساف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور«؛
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  سال 1376: تأکید بر »توجه به معنویات 

و فضایل اخالقی«؛

  ســال 1377: تأکید ب��ر »رصفه جویی و 

پرهیــز از ارساف،قناعت و پایداری بر مواضع 

اسالمی و انقالبی«؛

  ســال 1378: عن��وان ای��ن س��ال »امــام 

خمینی)ره(« نامگذاری ش��د، به دلیل مصادف 

بودن صدمین س��ال تولد حرضت امام خمینی 

)ره( عنوان س��ال به ن��ام آن حرضت نامگذاری 

شد.

  ســال 1379: عن��وان س��ال، س��ال »امام 

علی)ع(« نامیده ش��د، چون دو عید غدیر طی 

سال شمسی وجود داش��ت، از این رو نام امام 

علی)ع( برای سال 137۹ انتخاب شد.

  سال 1380: »اقتدارملی و اشتغال آفرینی« 

عنوان این سال بود، با همزمانی تحوالت منطقه 

ای و گس��رتش ناامن��ی پیرامون کش��ور، عنوان 

اقتدار ملی و اشتغال آفرینی انتخاب شد. 

  ســال1381: ش��عار ای��ن س��ال »عزت و 

افتخار حسینی« نام گرفت، چراکه هامنند سال 

7۹ ایام عزاداری محرم دوبار در س��ال شمسی 

علل نامگذاری سال ها
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طلیعه قرن

قرار گرفته بود و فروردین آن سال کشور رنگ و 

بوی حسینی به خود گرفته بود.

 سال 1382: »نهضت خدمتگزاری به مردم«

رهرب معظم انقالب 1382 را س��ال »نهضت 

خدمتگذاری به مردم« عن��وان كردند تا در آن 

مس��ئوالن سه قوه مبارزه با مفاسد اقتصادی و 

مالی را تا ریش��ه كن كردن آن در دستگاه های 

دولتی تداوم بخش��ند و به این مبارزه بپیوندد 

و نهضتی را برای خدمت رس��انی به مردم آغاز 

كنند. ایشان رقابت صحیح، مرشوع و مقبول را 

»رقابت در خدمت رسانی« دانستند و خطاب 

ب��ه مس��ئوالن فرمودند:»توصیه م��ی كنم كه 

حس��اب ها را طوری تنظیم كنند و برنامه ها را 

طوری تدوین كنند كه جوانان كشور ما بتوانند 

مزه شیرین مبارزه با فساد و تالش برای خدمت 

رسانی را بچشند وحقیقتا احساس كنند«. 

  سال 1383: »پاسخگویی سه قوه به ملت ایران«

مق��ام معظ��م ره��ربی در آغ��از این س��ال 

پاسخگویی سه قوا نسبت به عملكرد خود در 
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مدت زمان تصدی گری امور را الزم و مناس��ب 

دانس��تند و فرمودند: » مسئوالن دولتی و قوه 

قضاییه و مجلس ش��ورای اس��المی ب��ه مردم 

بگویند كه ب��رای خدمت به عموم ملت ایران، 

برای تولید علم، برای استقرار عدالت و رفع فقر 

و فس��اد و تبعیض در جامعه كه اصالح واقعی 

در جامعه اینهاست برای نهضت عدالت خواهی 

و ب��رای نهضت مبارزه با فس��اد، چه اقدامات 

عم��ده ای را انج��ام داده اند.« ب��ه تعبیر رهرب 

معظم انقالب در این پاسخگویی، مسئوالن به 

كمبودها و نواقص كار خود پی  خواهند برد و 

مردم هم با آشنایی بیشرت با عملكرد دستگاه ها، 

منتظر رشوع دوره ها، كارها و مس��ئولیت های 

جدید خواهند بود. 

  ســال 1384: »همبســتگی ملی و مشاركت 

عمومی«

سال 1384 مصادف بود با تهدیدهای ایاالت 

متحده و كش��مكش اروپا و جمهوری اسالمی 

ایران بر رس فعالیت های هسته ای، این موضوع 

موجب ش��د تا مقام معظم رهربی مطبوعات، 

علل نامگذاری سال ها
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طلیعه قرن

احزاب و سیاس��ت  م��داران داخلی را به نوعی 

همبستگی و دوری از مناقشات داخلی دعوت 

مناید و با توجه به انتخابات ریاس��ت جمهوری 

این س��ال را سال همبس��تگی ملی و مشاركت 

عموم��ی نام نهادن��د. در این س��ال همچنین 

رشوع سند چشم  انداز 20 ساله  آغاز مهمی در 

كشور بود. مقام معظم رهربی در پیام نوروزی 

خویش فرمودند: »سند چش��م انداز 20 ساله 

كشور همچون حلقه های زنجیره ای است كه 

در دوره های كوتاه مدت چهارس��اله تش��كیل 

شده اما به لحاظ اهمیت فراوان، تعیین كننده 

رسنوشت كشور در بیست س��ال آینده است؛ 

از این رو در سال های نخست اجرای این سند 

زیرساخت های این چشم انداِز مهم و سازه ها و 

س��از و كارهای آن، در استحكام بنای پیرشفت 

كشور از اهمیت به سزایی برخوردار است«. 

  سال 1385: »پیامرب اعظم)ص(« 

تخریب حرم عسکریین و بی حرمتی به آن، 

اهانت به حرمت پیامرب)ص( و به علت آن كه 

دو ب��ار تاریخ رحلت ح��رضت محمد)ص( به 
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تاریخ قمری در تقویم این سال بود، موجب شد 

این س��ال از طرف مقام معظم رهربی به سال 

»پیامرب اعظم)ص(« نامگذاری ش��ود. به تعبیر 

ایشان در این سال یاد و نام پیامرب اكرم)ص( از 

همیش��ه زنده  تر شد، زیرا بدون شك در چنین 

رشایطی »امت اس��الم و ملت بیش از همیشه 

به پیغمرب اعظم خود به هدایت او، به بشارت 

و ان��ذار او، به پیام و معنویت او و به رحمتی 

كه او به انسان ها درس داد و تعلیم داد نیازمند 

است«.

  سال 1386: »اتحاد ملی، انسجام اسالمی« 

رهرب معظم انقالب اسالمی در پیام نوروزی 

خ��ود فرمودند: »با نگاه به حوادث و مس��ائل 

جهانی به روشنی درمی یابیم كه دشمنان ملت 

ایران درصدد آنند كه دشمنی خود را از دو راه با 

ملت ایران به تحقق برسانند یكی، ایجاد تفرقه 

در میان صفوف ملت؛ از میان بردن یكپارچگی 

ملت ایران؛ و دومی، ایجاد مشكالت اقتصادی 

و تالش برای توقف مل��ت ایران در زمینه های 

گوناگون سازندگی كشور و رفاه عمومی خود«. 

علل نامگذاری سال ها
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ب��ا توجه به این دو اولویت برای این س��ال نام 

اتحاد ملی، انسجام اس��المی برگزیده شد. این 

س��ال از طرف رهرب معظم انقالب، سال »اتحاد 

ملی و انسجام اسالمی« نامگذاری شد تا ملت 

ایران كه به بركت اسالم و نظام جمهوری اسالمی 

به خودآگاهی و اعتامد به نفس دس��ت یابند 

و با امید و ت��الش همه جانبه ملی فاصله های 

طوالنی را با رسعت سپری كنند. به تعبیر ایشان 

در این س��ال دش��منان می كوش��ند تا با ایجاد 

مشكالت اقتصادی، ملت ایران را در زمینه  های 

س��ازندگی و رفاه عمومی متوقف سازند و این 

مه��م را با ایجاد تفرق��ه در میان صفوف ملت 

و از میان ب��ردن یكپارچگی و وحدت به بهانه 

قومیت، مذهب و گرایش های صنفی بدس��ت 

بیاورند. 

 سال 1387: »نوآوری و شكوفایی«

مقام معظ��م رهربی در ادامه اندیش��ه های 

مدبران��ه خود 1387 را كه ب��ا بحران اقتصادی 

كش��ورهای جهان همراه بود، سال »نوآوری و 

ش��كوفایی« نام نهادند و تأكید كردند كه باید 
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كارهای نو و ابتكاری در سایه  مدیریت صحیح 

و تدبیر درس��ت در فعالیت كش��ور وارد شود. 

ایشان در این نامگذاری به پیرشفت دانشمندان 

هس��ته ای ب��ا وج��ود تحریم ه��ا، راه اندازی 

آزمایشی نیروگاه بوشهر، پرتاب ماهواره امید و 

گ��ذر از طوفان خانه  بران��داِز ركود اقتصادی و 

بحران اقتصادی در جهان استناد كردند. 

 ســال 1388: »حركت مردم و مســووالن 

به سوی اصالح الگوی مرصف«

این نامگ��ذاری به دلیل اهمی��ت حیاتی و 

اساسِی مرصف مدبرانه و عاقالنه منابع كشور 

بود. رهرب معظم انقالب با انتقاد از ارساف های 

ش��خصی و عمومی و مرصف ب��ی رویه منابع 

مختلف كش��ور بر تأكید اس��الم و عقالی عامل 

نس��بت به مدیریت عاقالنه و مدبرانه مرصف 

اش��اره و عن��وان فرمودند، یك��ی از مهمرتین 

زمینه های��ی كه نیازمند تغیی��ر و تحول جدی 

است، ارساف های شخصی و عمومی محسوب 

می شود. 

علل نامگذاری سال ها
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 ســال 1389: »همــت مضاعــف و كار 

مضاعف«

مقام معظم رهربی)مدظله العالی(، این سال 

را ب��ه ن��ام »همت مضاع��ف و كار مضاعف« 

نامگذاری كردند تا در این سال مسئوالن و مردم 

با در نظر گرفن اقتضائات و ظرفیت های كشور 

در بخش ه��ای اقتصادی، فرهنگی، سیاس��ی، 

عمران��ی و اجتامعی با همت بیش��رت راه  های 

نرفت��ه را بپیامیند. ایش��ان در پیام نوروزی این 

سال، دش��منان را »دشمن علم و ایامن ملت« 

دانستند كه الزمه دفع آن تقویت علم و ایامن 

به صورت مضاعف است. 

 سال 1390: »جهاد اقتصادی«

در این برهه كش��ور با تحریم های جدی از 

ط��رف غرب روبرو ش��د و رهرب معظم انقالب 

نخس��تین س��ال از دهه ۹0 را به عنوان س��ال 

»جهاد اقتصادی« نامگ��ذاری كردند. به تعبیر 

ایش��ان تحریم هایی كه از طرف دشمنان علیه 

ملت ایران زمینه سازی و اعامل شد، مقصودی 

جز رضبه  زدن بر پیرشفت كشور نداشت تا از 
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این راه حركت شتابنده ایران در مسیر پیرشفت 

را با كن��دی مواجه كنند و مانع آن ش��وند. بر 

خ��الف تصور غرب و مجامع بی��ن املللی، آنها 

هرگز نتوانستند ایران را از این مسیر بازدارند و 

این نامگذاری بسیار مدبرانه بود. مقام معظم 

رهربی در این س��ال از مسئوالن كشور اعم از 

دولت، مجلس، ارگان ه��ا و نهادهای مرتبط با 

مس��ایل اقتصادی و نیز ملت ایران خواس��تند 

تا در عرصه اقتص��ادی حركتی جهادگونه پیش 

بگیرند ت��ا با اقدامی جهش��ی و مجاهدانه به 

معنای حقیقی كلمه پیرشفت و استقرار عدالت 

را در كشور نهادینه كنند. 

 سال 1391: »تولید ملی، حامیت از كار و 

رسمایه ی ایرانی«

تأكید ره��رب معظم انقالب بر ت��داوم جهاد 

اقتص��ادی و انتخاب این عن��وان گویای توجه 

ایش��ان به حوزه اقتصاد در ده��ه پیرشفت و 

عدالت بوده اس��ت. ن��ام گذاری این س��ال و 

تأكید ه��ای مك��رر مقام معظم ره��ربی مبنی 

بر توجه دقیق دولت م��ردان به حوزه اقتصاد 

علل نامگذاری سال ها
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نش��ان داد ك��ه الزمه تحق��ق آن نگاهی جهاد 

گونه و ایثارگرانه به شامر می رود. رهرب معظم 

انقالب در بیانات��ی در این زمینه فرمودند: »ما 

بای��د بتوانیم از كاِر كارگر ایرانی حامیت كنیم؛ 

از رسمای��ه  رسمای��ه  دار ایران��ی حامیت كنیم؛ 

و ای��ن فقط با تقویت تولی��د ملی امكان  پذیر 

خواهد شد. سهم دولت در این كار، پشتیبانی 

از تولیدات داخلِی صنعتی و كش��اورزی است. 

سهم رسمایه  داران و كارگران، تقویت چرخه  ی 

تولید و اتقان در كار تولید اس��ت و سهم مردم 

كه به نظر من از همه  اینها مهمرت است مرصف 

تولیدات داخلی اس��ت. ما باید ع��ادت كنیم، 

برای خودمان فرهنگ كنیم، برای خودمان یك 

فریضه بدانیم كه هر كاالیی كه مشابه داخلی 

آن وج��ود دارد و تولید داخل��ی متوجه به آن 

است، آن كاال را از تولید داخلی مرصف كنیم و 

از مرصف تولیدات خارجی به جد پرهیز كنیم؛ 

در همه زمینه  ها: زمینه  های مصارف روزمرّه و 

زمینه  های عمده  تر و مهمرت.« 
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 سال 1392: »حامســه  سیاسی و حامسه  

اقتصادی«

مقام معظ��م رهربی در پیام ن��وروزی خود 

چش��م ان��داز 13۹2 را امیدواران��ه و همراه با 

پیرشف��ت، تحرك، ورزیدگ��ی و حضور جهادی 

ملت ایران در عرصه های سیاس��ی و اقتصادی 

دانستند. این امر نشان دهنده اهمیت اقتصاد 

در كنار سیاس��ت در تفكر رهرب معظم انقالب 

بود و درجه اهمیت اقتصاد را در برهه حساس 

یاد آور می ش��د. رهرب معظ��م انقالب در پیام 

نوروزی خود فرمودن��د: »البته آن  چه را كه ما 

در س��ال ۹2 در پیش  رو داری��م، باز عمدتاً در 

دو عرصه مهم اقتصاد و سیاس��ت اس��ت. در 

عرصه اقتصاد، به تولید ملی باید توجه ش��ود؛ 

هم چنان كه در شعار س��ال گذشته بود. البته 

كارهایی هم انج��ام گرفت؛ منتها  ترویج تولید 

مل��ی و حامی��ت از كار و رسمای��ه ایرانی، یك 

مسأله بلند مدت است؛ در یك سال به رسانجام 

منی رسد. در زمینه امور سیاسی، كار بزرگ سال 

۹2، انتخابات ریاس��ت جمهوری است؛ كه در 

واقع مقدرات اجرایی و سیاسی، و به یك معنا 

علل نامگذاری سال ها
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مقدرات عمومی كشور را برای چهار سال آینده 

برنامه ریزی می كند«.

 ســال 1393: »اقتصــاد و فرهنگ، با عزم 

ملی و مدیریت جهادی«

آنچه در س��ال 13۹3 به نظر مهم تر از همه 

به نظر می رسید، مسائل اقتصاد و فرهنگ بود. 

ره��رب معظم انقالب حضور مردم و مس��ئوالن 

را در عرصه اقتصاد و فرهنگ مهم دانس��تند و 

تأکید داش��تند كه بدون حضور مردم كار پیش 

نخواه��د رفت و مقصود تحق��ق پیدا نخواهد 

كرد. از این رو ش��عار آن سال را با نام »اقتصاد 

و فرهن��گ با ع��زم ملی و مدیری��ت جهادی« 

نامگذاری كردند. ایشان در ترسیم افق سال نو، 

دو مسأله اقتصاد و فرهنگ را مهم تر از مسایل 

دیگر برشمردند و تأكید فرمودند: برای تحقق 

شعار سال ۹3 یعنی »اقتصاد و فرهنگ، با عزم 

ملی و مدیریت جهادی« تالش مشرتك مسئوالن 

و آحاد مردم رضوری است. 
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 ســال 1394: »دولــت و ملت، همدلی و 

هم زبانی«

ره��رب معظم انقالب تأکید داش��تند تا مردم 

و دولتمردان در كنار یكدیگر در بطن مس��ایل 

جاری كشور قرار بگیرند و توسعه و شكوفایی 

كشور را رقم بزنند. مقام معظم رهربی در نگاه 

اجاملی به مس��ائل س��ال 13۹4، همكاری های 

گس��رتده دولت و ملت را رضوری برشمردند و 

تأكید كردند: برای تحقق ش��عار سال ۹4 یعنی 

»دولت و مل��ت، همدل��ی و همزبانی«، باید 

هر دو كفه این شعار یعنی ملت عزیز، بزرگ، 

ش��جاع، بصیر، دانا و با همت ایران و همچنین 

دولت خدمتگزار، به یكدیگر اعتامد، و صمیامنه 

با هم همكاری كنند. 

 سال1395: »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«

مقام معظم رهربی همواره توجه به مسایل 

اقتص��ادی را بس��یار مهم می دانن��د و همین 

مس��أله سبب ش��د تا ایشان این س��ال را با نام 

»اقتص��اد مقاومتی؛ اق��دام و عمل« نامگذاری 

كنند. ای��ن موضوع نش��ان از اهمیت اقتصاد 

علل نامگذاری سال ها
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حكایت دارد، مسأله ای مهم كه از نگاه رهربی 

معظ��م انقالب دور مناند. ایش��ان در س��خنان 

خود تأكید فرمودند: »بنابراین آنچه كه من به 

عنوان ش��عاِر امس��ال انتخاب می كنم، عبارت 

است از »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«. این، 

راه و جاده  مس��تقیم و روشنی است به سمت 

آن چی��زی كه به آن احتی��اج داریم. البته توقع 

نداریم كه این اقدام و عمل، در ظرف یك  سال 

همه  مشكالت را حل كند؛ اما مطمئنیم كه اگر 

چنانچه اقدام و عمل به ص��ورت برنامه  ریزی 

شده و درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال 

آثار و نشانه های آن را مشاهده خواهیم كرد. «

 سال1396: »اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال«

رهرب معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( 

در این س��ال تأکید فرمودن��د: »متركز و برنامه  

ریزی ب��ر روی این نقاط كلیدی مطالبه رهربی 

و م��ردم از مس��ئوالن و موج��ب پدی��د آمدن 

موفقیت های چش��مگیر و محس��وس است و 

مس��ئوالن باید نتایج را در پایان س��ال به مردم 

گزارش كنند.« اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال 
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موضوعی بود كه همگان روی آن متركز داشتند 

و با حامیت از كاالهای ملی، اقتصاد كشور را به 

پویایی رسانند.

 سال1397: »حامیت از كاالی ایرانی«

رهرب معظ��م انقالب در پیام ن��وروزی خود 

تأكید كردند: » آنچه مهم اس��ت، این است كه 

همه باید س��خت كار كنند. بنده در شعارهای 

س��ال ها معموالً مخاطب را مسئولین قرار می 

دادم؛ امس��ال مخاطب، همه  آح��اد ملّت و از 

جمله مسئولین خواهند بود. محور هم عبارت 

است از تولید ملّی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملّی 

را با رشحی كه ان  ش��اء الله در سخرنانی عرض 

خواهم كرد همه تعقی��ب كنند و دنبال  گیری 

كنند، بسیاری از مشكالت اقتصادی، مشكالت 

معیشتِی مردم هم مسأله  اشتغال، هم مسأله  

رسمایه گذاری و بقیّه  چیزها حل خواهد ش��د. 

آس��یب های اجتامعی به میزان زیادی كاهش 

پیدا خواهد كرد؛ یعنی محور، تولید ملّی است. 

بنابراین اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، بسیاری از 

مشكالت حل خواهد شد.«

علل نامگذاری سال ها
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 سال1398: »رونق تولید«

ح��رضت آیت الل��ه خامن��ه ای رهرب معظم 

انقالب، با نامگذاری س��ال13۹8به عنوان سال 

»رونق تولید« تأكید كردند كه راه حل مش��كل 

معیشت مردم رونق تولید است.  ایشان در پیام 

نوروزی فرمودند: »امس��ال مس��ئله ی »تولید« 

مطرح اس��ت. می خواهم مسئله ی تولید را به 

عنوان محور فّعالیّت قرار بدهم. مقصود خود 

از تولید را ان شاءالله در سخرنانی روز اّول سال 

توضیح خواهم داد كه منظور از تولید چیست. 

تولید اگر چنانچ��ه به راه بیفتد، هم می تواند 

مشكالت معیش��تی را حل كند، هم می تواند 

استغناء كشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین 

كند، هم می تواند مش��كل اش��تغال را برطرف 

كن��د، هم حتّی م��ی تواند مش��كل ارزش پول 

ملّ��ی را تا حدود زیادی برطرف كند. لذاس��ت 

كه مسئله ی تولید به نظر من مسئله ی محوری 

امسال است؛ لذا من ش��عار را امسال این قرار 

دادم: »رونق تولید«. باید همه تالش كنند تولید 

در كش��ور رونق پیدا كند. از اّول س��ال تا آخر 

سال ان شاءالله این معنا به صورت چشمگیری 
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در كشور محس��وس باشد. اگر این ]طور[ شد، 

امیدواریم كه ان ش��اءالله حّل مشكل اقتصادی 

راه بیفتد.«

 سال 1399: »جهش تولید«

ره��رب معظ��م انق��الب در ترشی��ح دالی��ل 

نامگذاری این سال، نیاز قطعی کشور به تولید، 

سال ۹۹ را سال »جهش تولید« نامگذاری کردند 

و خط��اب به دس��ت اندرکاران تأکی��د کردند: 

جوری عمل کنید که ب��ا جهش تولید، تغییری 

محسوس در زندگی مردم به وجود آید.

با دقت نظر در س��خنان مقام معظم رهربی 

)مدظله العالی(، طی س��الیان گذشته، متوجه 

اهمیت موضوع اقتصاد از منظر معظم له می 

شویم. این نام گذاری ها نشان می دهد که تالش 

ب��رای برخورداری از یک اقتصاد پویا و قوی که 

انقالب اسالمی به پش��توانه آن بتواند در برابر 

توطئه های دش��منان مقاومت مناید، سال ها و 

دهه ه��ا پیش از تحریم های ظاملانه دش��منان 

انقالب  اس��المی، در منظوم��ه ی ذهنی رهرب 

معظ��م انقالب وجود داش��ته و در نوبت های 

علل نامگذاری سال ها
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مختلف و به خصوص در نامگذاری س��ال های 

مختلف در نوروز هر سال تبلور یافته است.

معظم له، س��ال 75 یعنی بیست و یک سال 

قبل مب��ارزه با ارساف و زی��اده روی و رعایت 

منابع مالی کشور را مورد تأکید قرار می دهند. 

یا س��ال 74 وقتی ایش��ان می فرمایند: انضباط 

اقتصادی و مالی، هنوز تحریم اقتصادی کشور 

ب��ه صورت فعلی متصور نبود،  حتی در س��ال 

71 ک��ه عنوان وح��دت و یکپارچگی به عنوان 

شعار س��ال انتخاب می شود نگاه رهرب معظم 

انقالب به برنامه ریزی دولت برای حضور مردم 

در س��ازندگی و سازماندهی همگانی است به 

گونه ای که کار را یک ارزش باال  و جهاد بدانند، 

یا در س��ال 70 ایش��ان می فرمایند که ان شالله 

باید مجاهدت عمومی برای س��ازندگی کشور 

رشد و رسعت پیدا کند. این نشان می دهد که 

چشم انداز یک اقتصاد قوی و پویا برای جامعه 

اس��المی در ن��گاه  فرمانده معظ��م کل قوا از 

دیرباز وجود داشته است.

معاون��ت فرهنگی و تبلیغات منایندگی ولی 

فقیه در سپاه در نوروز 1400 مانند، سال های 
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گذش��ته که اقدام به چاپ کت��اب پیام نوروزی 

و همچنین تبیین بیان��ات رهرب معظم انقالب 

اس��المی من��ود، در نیم��ه اول فروردین 1400 

اقدام ب��ه تدوین، چاپ و توزی��ع کتابچه پیام 

و بیانات نوروزی رهرب معظم انقالب اس��المی 

)مدظله العالی( منوده است.

امید آنکه با تأسی از فرمایشات رهرب معظم 

انقالب اسالمی)مدظله العالی(، در راستای عمل 

به توصیه ها و رف��ع دغدغه های معظم له به 

خصوص در زمینه توسعه اقتصادی، حامیت از 

تولیدات داخلی و  تالش برای حضور حداکرثی 

مردم در انتخابات آینده گام برداریم.

معاونت فرهنگی و تبلیغات منایندگی ولی فقیه در سپاه

علل نامگذاری سال ها



 پیام نوروزی 

 رهرب معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(

به مناسبت آغاز سال 1400
 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

و الحمدلله رّب العاملین و الّصالة و الّس��الم 

علی سیّدنا محّمد و آله الطّاهرین.

یا مقلّب القلوب واالبص��ار، یا مدبّر اللیل و 

الّنه��ار، یا محّول الح��ول و االحوال، حّول حالنا 

الی احسن الحال.

عی��د ن��وروز و حل��ول س��ال ن��و را تربیک 

عرض می کنم به هم��ه ی هم میهنان عزیزمان، 

بخص��وص ب��ه خانواده های مکرّم ش��هیدان و 

خانواده های جانبازان و خود جانبازان و همه ی 

ایثارگران؛ و همچنین تربیک عرض می کنم این 
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عید را به هم��ه ی ملّت هایی که عید نوروز را 

گرامی می دارند.

امسال عید ما مقارن اس��ت با اعیاد مبارک 

ش��عبانیّه که امیدواریم این ]تق��ارن[، برکات 

فراوانی را ان ش��اءالله از لحاظ ماّدی و معنوی 

برای س��ال نو ما داشته باش��د. و ]سال[ 1400 

متربّک اس��ت به اینکه دو نیمه ی ش��عبان در 

آن هس��ت و مردم دو بار در این س��ال والدت 

ولی الله االعظم )ارواحنا فداه( را جشن خواهند 

گرفت.

س��ال ۹۹ ب��ا ح��وادث گوناگ��ون و بعض��اً 

بی س��ابقه ای پایان یافت. یک��ی از آن حوادث 

که حّقاً بی س��ابقه و ناآش��نا بود برای ملّت ما، 

پدی��ده ی کرونا بود که تقریب��اً زندگی همه ی 

ملّ��ت را به نح��وی تحت تأثیر ق��رار داد؛ هم 

کس��ب و کارها را، هم محیط های درس��ی را، 

هم اجتامعات دینی را، هم مسئله ی سفرها را، 

ورزش را و دیگر مسائل گوناگون کشور را تحت 

 تأثیر قرار داد و رضبه ی سختی هم به اشتغال 

در کشور زد. البتّه از همه ی این ها تلخ تر جان 

 باخ��ن ده ها هزار از مردم عزیز ما بود که این 

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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طلیعه قرن

به معنای غّصه دار ش��دن و داغدار شدن ده ها 

هزار خانواده اس��ت. من همین جا از فرصت 

اس��تفاده می کنم، به هم��ه ی آن خانواده های 

عزیز تسلیت عرض می کنم و همدردی خودم 

را با آنها ابراز می کنم. امیدواریم که خداوند به 

آنه��ا صرب بدهد و اجر بدهد و جان باختگان را 

مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد.

س��ال ۹۹ همچنی��ن از جهت��ی س��ال بُروز 

توانایی های ملّت ایران بود؛ هم در مقابله ی با 

همین آزمون بزرگ یعنی کرونا که انصافاً ملّت 

عزیز ما از مجموعه های درمانی و بهداش��تی 

گرفته، تا محّققین و دانشمندان، تا آحاد مردم، 

تا گروه های جهادی و خدمتگزار، توانایی بزرگی 

را از خودشان نش��ان دادند برای مدیریّت این 

حادثه ی تلخ، آن هم با فشار حّداکرثی دشمن 

در زمان تحریم؛ با وجود تحریم، بس��ته  بودن 

راه های گوناگون برای اس��تفاده ی از امکانات 

خارج از کشور، ملّت ما، دانشمندان ما، پزشکان 

ما، پرستاران ما، بهیاران ما، عوامل آزمایشگاهی 

ما و عوامل رادیولوژیس��تی م��ا -این هایی که 

دس��ت اندرکار درم��ان م��ردم بودن��د- انصافاً 
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توانس��تند تجربه ی بزرگی را به یادگار بگذارند 

و توانایی بزرگی از خودش��ان نش��ان بدهند؛ 

همچنین ملّت ایران توانایی خودش را نش��ان 

داد در مقابل��ه ی با فش��ار حّداکرثی دش��من. 

دشمنان ما و در رأس آنها آمریکا در صدد بودند 

که ملّت ایران را با این فش��ار حّداکرثی به زانو 

دربیاورند. امروز خود آنها و رفقای اروپایی شان 

رصیحاً می گویند که فش��ار حّداکرثی شکست 

خورده. ما می دانس��تیم شکس��ت می خورد و 

عازم بودیم که دش��من را شکس��ت بدهیم در 

این زمینه. می دانس��تیم ملّت ایران می ایستد، 

ولی امروز خ��ود آنها دارند اعرتاف می کنند به 

اینکه این فشار حّداکرثی شکست خورده است.

خب، ش��عار سال ۹۹ ش��عار »جهش تولید« 

بود.)بیانات به مناس��بت حلول سال نو 13۹۹( 

من اگر بخواهم بر اس��اس گزارش های متعّدد 

مردم��ی و دولت��ی و دس��تگاه های مختلف و 

جهات مختلف -که از همه جهت به ما گزارش 

می رسد- یک ارزیابی ای بکنم، باید بگویم این 

شعار تا حّدی، تا حّدی، تا حّد قابل قبولی تحّقق 

پی��دا کرد، یعنی جهش تولید در بخش هایی از 

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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کش��ور و بخش هایی از مسائل گوناگون کشور 

تحّقق پیدا کرد، اگر چه در حّد انتظار نه؛ یعنی 

در آن جاهای��ی هم که این ش��عار تحّقق پیدا 

کرد که غالباً در کارهای زیربنائی و سازندگی و 

امثال اینها بود، نتیجه ی آن در اقتصاد عمومی 

کشور و در معیشت مردم مشهود نشد، یعنی 

این حرکت احس��اس نشد، در حالی که انتظار 

ما ای��ن بود که جهش تولید بتواند گشایش��ی 

در وض��ع مردم ب��ه وجود بیاورد. البتّه ش��عار 

جهش تولید به معنای واقعی کلمه یک شعار 

به متام معنا انقالبی است، شعار مهّمی است. 

جهش تولی��د اگر بدرس��تی در کش��ور اتّفاق 

بیفتد -که ان ش��اءالله اتّفاق خواهد افتاد- هم 

تأثیرات عمی��ق اقتصادی در کش��ور میگذارد 

-در مورد ارزش پول و بقیّه ی مس��ائل عمده ی 

اقتصادی تأثی��ر می گذارد- و ه��م عالوه ی بر 

آنه��ا موجب اعت��امد به نْفس ملّی می ش��ود، 

موج��ب رضایتمندی عمومی مردم می ش��ود، 

تضمین کننده ی امنیّت ملّی می شود؛ یعنی اگر 

تولید جهش یافته در کش��ور ان ش��اءالله اتّفاق 

بیفتد که امیدواری��م اتّفاق بیفتد، این عوارض 
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مهم و این منافع بزرگ بر آن متحّقق می شود.

خب حاال چرا در سال ۹۹ به طور کامل این 

اتّف��اق نیفتاد؟ به خاطر وجود موانع از طرفی، 

و حامیت نش��دن تولید در همه ی بخش ها از 

طرف دیگر. یعنی تولید، ه��م احتیاج دارد به 

حامیت ه��ای الزم قانون��ی و حکومتی و هم 

احتیاج دارد به اینکه موانع رس راه تولید برداشته 

بشود. حاال مثالً از باب مثال فرض کنید وقتی که 

یک کارگاه نیمه کاره ای، یعنی کارگاهی که مثالً 

با سی درصد، چهل درصد ظرفیّت کار می کند 

یا بکلّی از کار افتاده است، با هّمت چند جوان 

این کارگاه به راه می افتد، با تشویق ها و مانند 

اینها این کارگاه مشغول حرکت می شود و بعد 

از آنکه به تولید رسید، ناگهان انسان مشاهده 

می کند که رقیِب این محصول به نحوی از خارج 

وارد کش��ور می شود؛ یا به وسیله ی دست های 

خیانتکار قاچاقچی یا متأّسفانه از طرق قانونی 

و به خاطر ضع��ف رعایت ه��ای قانونی. این 

تولید طبعاً تشویق منی ش��ود؛ این مانع بر رس 

تولید است، یعنی آن کاری که انجام گرفته، در 

واقع شکست می خورد. یا همچنین ]به خاطر[ 

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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نبوِد مشّوق ها، مثل نبود مشّوق رسمایه گذاری. 

رسمایه گ��ذاری در ام��ر تولی��د احتی��اج دارد 

به مش��ّوق. بایس��تی کس��انی ک��ه می توانند 

رسمایه گذاری کنند تشویق بشوند به این کار، و 

اوضاع کسب و کار در کشور به نحوی باشد که 

برای اینها تشویق کننده بشود که وارد این کار 

بشوند، یا هزینه ی تولید برایشان افزایش پیدا 

نکند که متأّس��فانه اینها اتّفاق نیفتاده؛ یعنی 

مالحظات الزم انجام نگرفته؛ نه آنچنان مشّوقی 

وجود داش��ته و نه در م��ورد هزینه های تولید 

فکری شده. در یکی از سال ها -حاال شاید سال 

۹۹ نبود، شاید سال ۹8- هزینه ی تولیدکننده از 

هزینه ی مرصف کننده باالتر بوده. خب این ها 

یک چیزهایی اس��ت که مان��ع پیرشفت تولید 

است.

بنابراین ما در س��ال ۹۹ این حرکت انقالبی 

را به نحوی در کشور آغاز کردیم و ملّت ایران 

استقبال کرده است از جهش تولید به اندازه ی 

مش��ّخص و محدودی؛ این باید ادامه پیدا کند؛ 

سال 1400 که از لحظه ی این سال تحویل رشوع 

می شود، در واقع به یک حساب ورود در قرن 
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جدید اس��ت و در واقع یک قرن جدیدی دارد 

آغاز می شود، بنابراین به مسائل کشور بایستی 

با نگاه بلندمّدت نگریس��ت و آنه��ا را با نگاه 

بلندمّدت محاسبه کرد.

این سال -سال 1400- سال حّساس و مهّمی 

اس��ت: هم به خاطر انتخاباتی که در اّول این 

س��ال هس��ت که ما در خرداد 1400 انتخابات 

مهّمی در پیش داریم که این انتخابات میتواند 

تأثیر مهّمی در اوضاع کش��ور و حوادث کشور 

و آینده ی کشور بگذارد؛ مدیریّت های جدیدی 

ب��ر رس کار خواهند آم��د، احت��امالً تازه نََفس، 

با انگیزه ه��ای گوناگون قوی ان ش��اءالله وارد 

مدیریّ��ت اجرائ��ی کش��ور بش��وند. بنابراین 

انتخابات، این س��ال را بس��یار مهم و حّساس 

میکند. این از یک جهت -که البتّه من درباره ی 

انتخاب��ات بعداً در س��خرنانی مطالبی را عرض 

خواهم ک��رد و اینج��ا به همین ان��دازه اکتفا 

می کنم- و هم به این جهت که تولید در س��ال 

۹۹ یک تکانی خورد و جهش تولید یک حرکتی 

به وجود آورد.

امس��ال -س��ال 1400- یک زمین��ه ِی خوبی 

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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برای ش��کوفایی جهش تولید وجود دارد که از 

این بایستی حّداکرث اس��تفاده را کرد. باید این 

حرکت با جّدیّت دنبال بشود و به طور عمده 

حامیت ه��ای قانونی و دولت��ی و حکومتی از 

همه سو نس��بت به جهش تولید انجام بگیرد. 

چه ای��ن دولت تا وقتی که بر رس کار اس��ت، 

چه دولت آینده از اّول استقرار بایستی هّمت 

خودش را بر این قرار بدهد که موانع را برطرف 

کن��د و حامیت ه��ای الزم را انج��ام بده��د و 

ان شاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه 

در امس��ال انجام بگیرد. لذا من ش��عار امسال 

را این جور تنظیم کردم: »تولید؛ پش��تیبانی ها، 

مانع زدایی ها«؛ یعنی ش��عار این است: تولید؛ 

پش��تیبانی ها، مانع زدایی ها. ما بایس��تی تولید 

را مح��ور کار قرار بدهی��م و حامیت های الزم 

را انج��ام بدهیم و مانع ه��ا را از رس راه تولید 

برداریم. امیدواریم ان شاءالله به لطف الهی این 

ش��عار تحّقق الزم را پیدا کند. ان شاءالله بعداً 

در س��خرنانی در همین زمین��ه و همچنین در 

زمینه ی انتخابات عرایضی را عرض خواهم کرد.

امیدواری��م روح مطّه��ر ام��ام بزرگوارمان و 
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ارواح طیّبه ی ش��هدای عظیم الّش��أن مان از ما 

راضی و خشنود باشند و سال، سال مبارکی برای 

ملّت ایران باش��د و حرضت ولیّ عرص )ارواحنا 

ف��داه( ملّت ایران را و مس��ئولین کش��ور را و 

آحاد مردم را دعا کنند و تفّضالت خودش��ان را 

به این ملّت ارزانی بدارند و لطف خودشان را 

و توّجه خودش��ان را ان ش��اءالله نسبت به این 

ملّت همچنان که در گذشته وجود داشته ادامه 

بدهند.

والّسالم علیه و علیکم و رحمةالله و برکاته

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400



 سخرنانی نوروزی 
رهربمعظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( 

 خطاب به ملت ایران 
در اّولین روز سال 1400

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رّب العاملین و الّصالة و الّسالم علی 

سیّدنا محّمد و آله الطّاهرین و لعنة الله علی 

اعدائهم اجمعین.

 مجّدداً تربیک عرض می کنم به همه ی ملّت 

عزیز ای��ران و از خداوند متع��ال برای همه ی 

آنها س��ال پُربرکت و نیک فرجامی را مس��ئلت 

می کنم. وارد سال 1400 شده ایم؛ با نگاه عرفی 

وقتی نگاه می کنیم، این ]س��ال[ وروِد در قرن 

جدید محسوب می ش��ود؛ ولو به لحاظ دقّت 
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محاسباتی این جور نباش��د اّما عرفاً می گویند 

وارد ق��رن جدید ش��ده ایم. اگ��ر بخواهیم یک 

مقایسه ی کوچک و پُرمعنا با هنگام ورود کشور 

در قرن قبلی -یعنی 1300- بکنیم، 1300)منظور 

معظّمٌ له کودتای 12۹۹ است( آغاز دیکتاتورِی وابسته ی 

رضاخان بود که در واقع کودتای انگلیس��ی به 

وس��یله و به دست رضاخان بود و در حقیقت 

حکمرانِی وابس��ته و دیکتاتوری و انگلیسی در 

کشور بود؛ این ورود در 1300 بود. امسال ورود 

در 1400، سال انتخابات است، یعنی حکمرانی 

مبتنی بر اس��تقالل، بر آراء م��ردم، بر اتّکاء به 

نْفس و اعتامد به نْفس ملّی؛ این وروِد امس��ال 

ما در این قرن، ]واجد[ یک تفاوت به این مهّمی 

با ورود در سال 1300 و ورود در قرن چهاردهم 

بوده است. امیدواریم ان شاء الله خداوند همه ی 

امور ما را با همین نس��بت به سمت جلو و به 

سمت پیرشفت هدایت بفرماید.

چن��د مطل��ب را آماده ک��رده ام ک��ه عرض 

بکنم: یکی راجع به همین ش��عاری اس��ت که 

امسال مطرح شد،)»تولید؛ پش��تیبانی ها، مانع زدایی ها«؛ 

بیان��ات به مناس��بت حل��ول س��ال ن��و )13۹۹/12/30( که در 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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واق��ع این هم، ش��عار تولی��د اس��ت منتها با 

تکیه ی بر پشتیبانی هایی که باید انجام بگیرد، 

حامیت های��ی که باید بش��ود و مانع هایی که 

بایستی برطرف بشود؛ بعد مسئله ی انتخابات را 

هم مطرح می کنم و چند نکته در باب انتخابات 

عرض می کنم؛ یک مطلب کوتاهی هم در باب 

سیاست خارجی و مسائل این روزها و مسئله ی 

برجام به عرض ملّت عزیزمان خواهم رساند.

 هامن طور که در پیام نوروزی عرض کردیم، 

آنچ��ه در س��ال ۹۹ هدف ب��ود و جهش تولید 

نام گذاری شده بود،)3( به صورت کامل صورت 

نگرفت ولیکن از حق و انصاف نباید گذش��ت، 

در بخش ه��ای مهّمی تولید پیرشفت پیدا کرد. 

در بعض��ی از موارد می ت��وان جهش هم به آن 

اطالق ک��رد؛ در بعضی از موارد هم اگر جهش 

تولید نیس��ت، پیرشفت تولید قطعاً هس��ت. 

یک فهرست نس��بتاً طوالنی ای از کاالهایی که 

در آنها افزایش تولید داش��ته ایم در اختیار من 

قرار گرفته -که البتّه من آن فهرس��ت را بتاممه 

منی خوانم- عمدتاً لوازم خانگی رشد زیادی کرد؛ 

الستیک خودرو، آلومینیوم، پرتوشیمی، فوالد و 
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امثال اینها، کاالهایی است که در سال ۹۹ واقعاً 

پیرشفت کرد و رش��د کرد؛ همین بایستی ادامه 

پیدا کند. این حرکت تولیدی در کشور بایستی 

ادامه پیدا کند و موان��ع تولید از رس راه تولید 

برداشته بشود.

 حاال در مورد موانع تولید، من دو سه مورد 

را به عنوان مثال -شاید قبالً هم در پیام گفتم- 

حاال هم عرض می کنم؛ مثالً فرض کنید واردات 

بی رویّ��ه و بی مورد، یا قاچ��اق کاال، یا مقّررات 

زائد و غیر الزم و دست وپاگیر، یا کمک نکردن 

بانک ها و نظام بانکی به تولید که اینها مواردی 

اس��ت؛ لکن موان��ع تولید فقط اینها نیس��ت؛ 

گزارش��ی به من دادند که در آن گزارش موانع 

تولی��د را بتفصیل بیان کرده ان��د و به نظر من 

خوب است که چنین گزارشی در صداوسیام به 

وسیله ی کسانی که با این مسائل آگاه هستند 

به مردم داده بشود تا بدانند که برداشن بعضی 

از این موانع تولید بر عهده ی خود مردم است، 

و بعضی بر عهده ی دستگاه های دولتی یا بکلّی 

دستگاه های حکومتی است؛ چه قّوه ی مجریّه 

و چه س��ایر قوا. به هر ح��ال موانع تولید زیاد 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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است که اینها باید از رِس راه برداشته بشود.

 و یکی هم حامیت ها است؛ مثل مشّوق های 

قانون��ی یا کمک ک��ردن به واردات��ی که تولید 

متوقّف به آنها اس��ت؛ ]مث��الً[ بعضی از موارد 

تولید ما، احتی��اج به مواّد اّولیّ��ه دارد که باید 

از خ��ارج بیاید یا مثالً برخی از ماش��ین آالت و 

امثال اینها که بایس��تی به اینها کمک بشود و 

تسهیل بشود. یک کمک عمده برای تولید این 

اس��ت که قدرت خرید مردم باال برود، َوااّل اگر 

تولید ش��د و تقاضای مردمی وجود نداش��ت، 

تولید شکس��ت می خورَد؛ ]یعنی[ قدرت خرید 

مردم که این ]هامن[ مس��ئله ی ارزش پول ملّی 

اس��ت و یک نکته ی بسیار مهمی است که در 

جای خود بایس��تی اهل فن درباره ی آن بحث 

کنند. یا مثالً کمک به قطع دس��ت واسطه ها؛ 

واسطه ها قیمت ها را باال می برند، تولید کننده 

هم صدمه می بین��د، مرصف کننده هم صدمه 

می بیند؛ ه��ر دو صدمه می بینند؛ اگر دس��ت 

واس��طه های بی مورد قطع بشود، کمک زیادی 

به تولید خواهد ش��د و امث��ال این ها که قطعاً 

اگر این کار در امس��ال که س��ال 1400 است با 
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جّدیّت دنبال بشود، یقیناً تحّولی در امر اقتصاد 

به وجود خواهد آمد.

 و البتّه رشایط دیگری هم هست که بایستی 

رعایت بشود؛ مثل مبارزه ی با فساد. مبارزه ی با 

فس��اد خیلی مسئله ی مهّمی است که بایستی 

کانال های فساد و مجاری فساد بسته بشود که 

این در واقع به معنای اصالح کردن نظام بانکی 

و اص��الح کردن گمرک و امثال اینها اس��ت که 

بایستی راه فساد بکلّی بسته بشود.

 آنچه م��ن در اینج��ا الزم می دانم به ملّت 

عزیزمان عرض بکنم، این است که خب به خاطر 

نابسامانی هایی که در وضع اقتصاد و معیشت 

مردم وجود دارد، بعضی ها فرصت پیدا می کنند 

ب��رای منفی بافی و آیه ی یأس خواندن که »آقا! 

هیچ فایده ندارد، کاری منی ش��ود کرد«؛ بعضی 

این جورند؛ چه در فضای مجازی، چه در برخی 

از مطبوعات ما و متأّسفانه عمدتاً در تبلیغات 

خارجی؛ چون مش��کالتی بالفعل در پیش روی 

مردم هست، این را وسیله قرار می دهند برای 

اینک��ه بکلّی راه را بن بس��ت نش��ان بدهند و 

بگویند کاری منی ش��ود کرد؛ نخیر، بنده عرض 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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بکنم به هیچ وجه این جور نیس��ت؛ اقتصاد ما 

با ظرفیّت ها و قابلیّت هایی که در داخل دارد، 

می تواند یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه 

باش��د، و حتّ��ی می تواند یکی از ش��کوفاترین 

اقتصادهای دنیا باش��د. ما ظرفیّت های زیادی 

داری��م، امکانات فراوانی داریم؛ اس��تفاده ی از 

این امکانات هم احتیاج به معجزه ندارد، اینها 

مسائلی است که مس��ئوالن و مدیران ذی ربط 

با اهتامم، با احس��اس مس��ئولیّت و هّمت باال 

می توانند آنها را حل کنند. رشطش این است که 

یک مدیریّت قوی وجود داشته باشد، مدیریّت 

ضّد فساد بر کشور حاکم باشد و یک برنامه ی 

جامع اقتصادی هم وجود داش��ته باش��د؛ اگر 

باش��د، از این ظرفیّت هایی که هست می توان 

استفاده کرد.

همین حاال کارشناس��ان بان��ک جهانی -که 

این دیگر حرف ما نیس��ت؛ حرف اقتصاددانان 

معروف و در واقع درجه ی یک دنیا اس��ت که 

کارش��ناس بانک جهانی هستند- می گویند که 

اقتص��اد ای��ران در میان اقتصاده��ای برتر دنیا 

در رتبه ی هجدهم اس��ت؛ یعنی از دویس��ت 
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و ُخرده ای کش��وِر دنیا م��ا هجدهمین اقتصاد 

هس��تیم، ]آن ه��م[ در ح��ال فعلی ب��ا وجود 

تحریم و مشکالت فراوانی که وجود دارد. آنها 

می گویند اگر از ظرفیّت های استفاده نشده -که 

حاال اشاره می کنم به بعضی از آن ظرفیّت ها- 

استفاده بش��ود، اقتصاد ایران شش رتبه باالتر 

می آید و به رتبه ی دوازدهم می رسد. این خیلی 

چی��ز مهّمی اس��ت. با هش��تاد و چند میلیون 

جمعیّ��ت، با وج��ود این همه مش��کالتی که 

دیگ��ران بر ما تحمیل می کنند -تحریم و امثال 

اینها- کشور بحمدالله زنده است، رِس پا است، 

هجدهمی��ن اقتصاد برتر دنیا اس��ت. این چیز 

کمی نیست؛ این را بایستی توّجه داشت.

 اّم��ا ح��اال ظرفیّت هایی ک��ه در این گزارش 

بانک جهانی وجود دارد و آنچه اینها می گویند، 

دو ن��وع ظرفیّ��ت اس��ت: یک��ی ظرفیّت های 

رسزمینی است، یکی ظرفیّت های انسانی است. 

ظرفیّت های رسزمینی، ]مثالً[ وس��عت کشور، 

دسرتسی کشور به آب های آزاد - ما همسایه ی 

دریای عامن و اقیانوس هند هستیم و دسرتسی 

داریم به آب های آزاد- تعداد همس��ایگان -که 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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چهارده پانزده کش��ور همسایه ی ما هستند با 

بیش از حدود شش��صد میلیون جمعیّت؛ این 

خیلی فرص��ت مهم و ظرفیّت مهّمی اس��ت- 

مس��یر ترانزیت و حمل و نق��ِل رشق و غرب 

و ش��امل و جنوب که حاال موقعیّت کشور ما 

یک  چنین موقعیّتی است؛ ]دارای[ این ظرفیّت 

است. البتّه بله، دشمن ها فّعالیّت می کنند که 

نگذارند از این ظرفیّت ها بش��ود استفاده کرد 

اّم��ا می توان ب��ا فّعالیّت های خ��وب، با تالش 

مضاعف از این ظرفیّت ها استفاده کرد. این ها 

ظرفیّت های رسزمینی است.

 ظرفیّت های نیروی انسانی، عبارت است از 

جمعیّت در س��ّن کار. ببینید؛ به برکت ازدیاد 

نس��لی که در ]دهه ی[ ۶0 اتّفاق افتاد که یک 

عّده ای داد و فریادشان بلند بود که چرا داریم 

نس��ل را بی رویّه زیاد می کنیم، امروز هامن ها 

جوان هایی هس��تند که وارد بازار کار شده اند؛ 

یعنی کش��ور، کشور جوان اس��ت، نیروی کار 

فراوان��ی وج��ود دارد که می توانن��د وارد بازار 

کار بشوند؛ ]باید[ بتوانیم نیروی در سّن کار و 

دارای تحصیالت را فّعال کنیم؛ با این گس��رته ی 
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عجیب تحصیالت دانش��گاهِی ما، با این همه 

دانش��جو و فارغ التّحصیلی که ما داش��تیم که 

موجب شده اس��ت که عمده ی نسل جوان ما 

فارغ التّحصیل و تحصیل کرده  و باسواد و توانای 

کار باشند. این حاال این هایی بود که در گزارش 

بانک جهانی هست اّما غیر از اینها ظرفیّت های 

مهّم دیگری وج��ود دارد که من به بعضی  ]از 

آنها[ اشاره می کنم.

 یکی اش ظرفیّت بازار داخلی است؛ یعنی یک 

بازار هش��تاد میلیونی در اختیار تولیدکننده ی 

ایرانی اس��ت، یعنی هر تولیدکننده ای خودش 

مرصف کنن��ده ه��م هس��ت، مجموع��اً ی��ک 

بازار هش��تاد میلیونِی یک کش��ور ب��زرگ در 

اختی��ار تولیدکننده ی ایرانی اس��ت و خود این 

فرصت مهّمی اس��ت. ی��ک ظرفیّت مهّم دیگر 

رسمایه های طبیعی است که امروز ما از بعضی 

از این رسمایه های طبیعی -از همه نه- استفاده 

می کنی��م ولیکن خب به صورت خام -خیلی از 

این ها ب��ه صورت خام- مثل نفت، مثل گاز که 

این ها به صورت خام دارد مرصف می شود، در 

حالی که از اینها می شود استفاده های برتر کرد 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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و ارزش افزوده ایجاد کرد به وس��یله ی اینها؛ یا 

زمین های کش��اورزی یا مرات��ع یا جنگل ها، که 

اینها ثروت های عظیمی است که در اختیار ملّت 

ایران اس��ت. ما در مورد معادن زیرزمینی مثل 

نفت و گاز، مثل روی، مس، سنگ آهن و امثال 

اینه��ا در دنیا رتبه های باال داریم؛ از رتبه ی اّول 

و دّوم گرفته تا رتبه ی نهم. ما این منابع عظیم 

طبیعی را داریم. خب این ظرفیّت بسیار مهّمی 

است. عالوه ی بر اینها، زیرساخت های مهّمی در 

این سی سال به وجود آمده که اینها در کشور 

نبود: سدها، نیروگاه ها، مسیرهای حمل و نقل 

ریلی، مسیرهای حمل و نقل جاّده ای و فراوان 

امثال اینها که زیرس��اخت های زیادی به وجود 

آمده. خب یک کش��وری با این خصوصیّات، با 

این همه ظرفیّت، اگر یک برنامه ریزی درس��ت 

اقتصادی داشته باشد و یک مدیریّت قوی هم 

باالرسش باش��د که ای��ن مدیریّت -که من حاال 

بعد در مس��ئله ی انتخابات اشاره خواهم کرد- 

البتّ��ه باید قوی و قادر بر حّل مس��ائل باش��د، 

مردمی باید باشد، ضّدفساد باید باشد می تواند 

به یک کشور پیرشفته ی اقتصادی تبدیل بشود 
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و دیگ��ر هیچ گونه ابزار تحریم در او اثر نکند. 

نه اینکه تحریم ها برداش��ته بشود؛ می خواهد 

برداشته بشود، می خواهد نشود؛ وقتی که یک 

اقتصاد ش��کوفای پیش رونده ای وجود داشت، 

دیگران اصالً احساس احتیاج می کنند و تحریم 

معنا پیدا منی کند.

 یک نکت��ه ی دیگری ک��ه در ب��اب اقتصاد 

کشور خوب اس��ت عرض بکنیم، این است که 

رفع مش��کالت احتیاج به همراهی مردم دارد؛ 

همدل��ی مردم. هر کاری که مردم وارد ش��دند 

قطعاً گش��ایش در آن به وجود می آید، تا حاال 

ه��م این جور بوده؛ در همه ی اموری که مردم 

توانس��تند وارد بش��وند، در آن کار گشایش به 

وج��ود آمده. م��ن می خواهم ع��رض بکنم در 

مس��ئله ی رسمایه گذاری و رسمایه گذاری برای 

تولید، خود مردم می توانند نقش ایفا کنند؛ چه 

آنهایی که رسمایه دارند و این رسمایه را در راه 

مثالً بعضی از داد و س��تدها و س��وداگری های 

بی  م��ورد مرصف می کنن��د می توانن��د اینها را 

در راه تولی��د م��رصف کنن��د، چه کس��انی که 

می خواهن��د کمک کنند به دیگ��ران؛ مثل این 
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کم��ک مؤمنانه ای که برای قضیّه ی کرونا انجام 

گرفت که همه ی مردم وارد شدند، در قضیّه ی 

تولید ]هم[ می توانند کسانی که توانایی دارند، 

ب��رای یک نفر، دو نفر، ده نفر اش��تغال ایجاد 

کنند و کمک کنند به اشتغال آنها.

 البتّ��ه این ]کار[، س��ازمان دهِی مردمی الزم 

دارد؛ خیلی ها هستند می خواهند کمک کنند، 

منی دانند چه جور باید کمک کنند. خیریّه های 

مردمی، نهادهای انقالبی، امنای مس��اجدی که 

در این زمینه فّعالند مثل بعضی جاهای دیگر، 

بایستی این ها را برنامه ریزی کنند تا هر کسی 

بداند که با یک رسمایه ی کم چطور می شود به 

تولید کشور کمک کرد؛ یعنی همه خیال نکنند 

که بایس��تی میلیاردی رسمایه داش��ته باشند تا 

بتوانند در تولید وارد بشوند؛ نه، با رسمایه های 

ک��م هم گاهی می توان به تولید کش��ور کمک 

کرد. گاهی یک خانواده ی روستایی را مثالً فرض 

کنید با چند رأس دام می ش��ود زنده کرد، احیا 

کرد، خودکفا کرد؛ یک خانواده ی شهری را مثالً 

فرض کنید با یک دس��تگاه بافندگی یا خیّاطی 

یا امثال اینها می توان اصالً خودکفا کرد؛ از این 
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کارها فراوان می توان کرد که هم کمک به مردم 

و مبارزه ی با فقر اس��ت و هم کمک به تولید 

است.

 به این مناسبت، من چند جمله ای راجع به 

تحریم عرض بکنم -البتّه بع��داً برمی گردم باز 

ی��ک مقدار دیگر توضیح خواهم داد- اینجا به 

مناسبت مسئله ی اقتصاد عرض می کنم که اّوالً 

محارصه ی اقتصادی و تحریم که آمریکا علیه ما 

انجام داد و علیه بعضی از کشورهای دیگر هم 

انجام می دهد، یکی از جنایت های بزرگ دولتها 

اس��ت. به مس��ئله ی تحریم به ش��کل یک کار 

سیاس��ی یا دیپلامسی نباید نگاه کرد؛ این واقعاً 

جنایت اس��ت. اینکه یک ملّتی را تحریم کنند 

ک��ه نتواند دارو وارد کند، نتواند ابزار پزش��کی 

وارد کند، نتواند امکانات غذائی وارد کند -حاال 

م��ا الحمدلله گِلی��م خودم��ان را از آب بیرون 

می کشیم و کش��یده ایم، اّما بعضی از کشورها 

هس��تند که منی توانند این کار را بکنند- واقعاً 

جنایت بزرگی اس��ت و این جنای��ت از دولتی 

مثل آمریکا برمی آی��د که می تواند در یک روز 

220 هزار نفر را به قتل برس��اند؛) اش��اره به مبباران 
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امتی هیروش��یام و ناکازاکی توّسط آمریکا در سال 1۹45 میالدی( 

این جنایت را بعضی از قدرتها از جمله آمریکا 

کردن��د. این را بدانید ک��ه تحریم و محارصه ی 

اقتص��ادی قطعاً یک جنایت بزرگ اس��ت؛ این 

مطلب اّول.

 با این وجود، تحریم برای کشور ما -که این 

جنایت نسبت به کش��ور ما انجام گرفت- یک 

منافعی هم داش��ت که توانست این تهدید را 

در واقع به فرصت تبدیل کند؛ یعنی جوان های 

پُرت��الش م��ا هّم��ت کردن��د و در بعض��ی از 

بخش هایی که کامالً کاالها وابس��ته ی به خارج 

بود، کش��ور را از خارج بی نیاز کردند، یعنی در 

داخل تولید کردند؛ تولیدات داخلی. این باز غیر 

از مسئله ی جهش تولید است؛ این ایجاد فّناوری 

در داخل کشور است؛ این در واقع اقدام به یک 

کار نو در داخل کشور است که گزارش ها]یی[ 

را گاه��ی در تلویزیون مش��اهده می کنید که 

میگویند ما این کار را کردیم. محصولی درست 

می کنند که کشور را از خارج بی نیاز می کنند و 

محصول آنها از نوع خارجی اش، هم مرغوب تر 

اس��ت، هم ارزان تر اس��ت و بعد هم ساخته ی 
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دست بّچه های خود ما است که انسان با رغبت 

متام می تواند آن را مرصف کند و این وابستگی 

را در بخش های��ی قطع کردند؛ این برای ما یک 

درس ش��د. اینکه االن در بعضی از برنامه های 

تلویزیون مش��اهده می کنید ک��ه یک جوانی 

می آی��د می گوید من یا م��ا چند نفر این کار را 

کردیم یا این اقدام را کردیم، واقعاً برای ما یک 

درسی شد.

 ما در مقابله ی ب��ا تحریم دو راه می توانیم 

برویم: یک��ی اینکه بروی��م رساغ تحریم کننده 

و از او خواه��ش کنیم، بگوییم »آقا ش��ام ما را 

تحری��م کردید، ما خواه��ش می کنیم که حاال 

مثالً شام این تحریم را کم کنید یا بردارید«، او 

ه��م بگوید خیلی خب حرفی ندارم، این کارها 

را انجام بدهید -چند خواسته ی استکباری روی 

می��ز بگذارد، بگوید این کارها را انجام بدهید- 

من یک مقدار از تحریم را کم می کنم؛ این یک 

راه اس��ت که در واقع راه ذلّ��ت، راه انحطاط، 

راه عقب ماندگی اس��ت. یک راه دیگر هم این 

است که نیروی داخلی خودمان را فّعال کنیم؛ 

م��ا توانایی های خوب��ی داریم؛ ای��ن نیروها را 
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فّع��ال کنیم و کاالی تحریمی را در داخل تولید 

کنیم. آن طرِف مقابل وقتی دید در داخل دارد 

این کاال تولید می ش��ود، خودش به دست و پا 

می افت��د؛ چون خود آنها س��ود می برند از این 

تجارت کاال و از بازارهای کش��ورها -یک س��ود 

عمده ی دولت ها این اس��ت- لذاست که خود 

این موجب می شود که تحریم یا برداشته بشود 

یا لغو بشود یا بی اثر بشود.

 بنابرای��ن ملّت م��ا ای��ن راه دّوم را انتخاب 

کرده؛ یعنی واقعاً این جور اس��ت. من می بینم 

ملّ��ت عزیز م��ا ای��ن راه دّوم را انتخاب کرده 

و موفّقیّت ه��ای بزرگ��ی هم به دس��ت آورده 

که آخ��ری اش همی��ن موفّقیّت ه��ای مربوط 

به مس��ئله ی کرونا اس��ت. ما اّولی ک��ه کرونا 

آمد، اگر یادتان باش��د، حتّی ماس��ک نداشتیم. 

امکانات برای اینکه مردم ماسک بزنند، به قدر 

کافی در اختیار کش��ور نبود؛ ی��ا این ماّده های 

ضّدعفونی کننده در اختیار نبود. در داخل تالش 

کردند، از لحاظ ماسک خودکفا شدیم. دیگران 

ماسک را ]می دزدیدند[ -این مربوط به اسفند 

اسبق، سال ۹8 و فروردین سال ۹۹ است- ماسک 
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را یک کش��ور اروپایی از چین خریده بود، یک 

کشوِر اروپایِی دیگر آمد رس راه گرفت و دزدید 

و برداش��ت برد! یعنی مسئله ی ماسک در دنیا 

ای��ن جوری ب��ود. ما خودمان ]تولی��د کردیم[؛ 

جوان های ما، مردم ما، در خانه ها و در مسجدها 

ماسک یا مواّد ضّدعفونی کننده را تولید کردند؛ 

یعنی این واقعاً مظهر کامل قطع وابس��تگی به 

خارج بود. و همین طور پیش رفتیم تا رس��یدیم 

به واکس��ن که امروز واکسن از راه های مختلف 

و در چن��د طریق بحمدالل��ه در طریق تولید و 

آزمایش و به فعلیّت رس��یدن است. این مایه ی 

آبرو برای کشور شده؛ یعنی بعضی تحلیلگرهای 

خارجی که باانصاف هس��تند تحسین می کنند 

کشور ما را. این راه را ملّت ایران امتحان کردند 

و ان شاء الله همین راه را دنبال خواهند رفت.

 هزاران ج��وان در رشکت های دانش بنیان و 

غیر دانش بنیان، رشکت ه��ای فّعال تولیدی در 

حال تولید کاالهای تحریمی اند که هم کیفیّتش 

بهرت اس��ت، هم هامن طور که گفتیم ارزان تر 

اس��ت. در دانش های دیگر ه��م همین جور؛ 

یعنی واقعاً ما در زمینه ی استعداد جوان ها هر 
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چه بگوییم زیادی نیس��ت و ک��م گفته ایم. در 

زمینه ی دانش های نوپدید، مثالً دانش نانو، ما 

امروز در دنیا جزو کش��ورهای درجه ی باال در 

مس��ئله ی فّناوری نانو و تولید نانوی هستیم و 

از لحاظ مق��االت علمی، مقاالت مرجع، مراکز 

علمی جهانی می گویند در ظرف این بیس��ت 

سال گذشته -چون نانو دانش نوپدیدی است- 

مث��الً در س��ال 2001 ایران ده مقال��ه در باب 

نانو داش��ت، در سال 2020 دوازده  هزار مقاله؛ 

یعنی ما در ظرف بیس��ت س��ال از ده مقاله ی 

علم��ی در باب نانو رس��یدیم ب��ه دوازده هزار 

مقاله ی علمی؛ یک چنی��ن کارهایی بحمدالله 

در کشور دارد انجام می گیرد؛ اینها مهم است. 

در بخش ه��ای دفاع��ی هم ک��ه می بینید؛ در 

بخش ه��ای دفاعی ه��م روزب��ه روز الحمدلله 

پیرشفت کشور برجس��ته تر و درخشان تر و از 

نظر بعضی حیرت انگیزتر دارد می شود که این 

تولیدات دفاعی کش��ور رضیب امنیّت خارجی 

کشور را باال می برد؛ این خیلی مهم است برای 

کش��ور؛ یعنی »حصون الرّعیّة«؛)نهج البالغه، نامه ی 

53( در واقع اینها حصن و حصاری هستند برای 
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امنیّت کش��ور. بنابر این، تهدی��د تحریم را که 

یک تهدید واقعی و یک جنایت حقیقی است، 

می ت��وان تبدیل کرد به فرصت؛ به این ش��کل 

که به ظرفیّت ه��ای داخلی و نیروهای داخلی 

خودمان تکیه بکنیم.

 نکت��ه ی آخر در باب مس��ائل اقتصادی این 

اس��ت که توصیه ی مؤکّد ما به مسئوالن عزیز 

کشورمان -چه مسئوالنی که االن رس کار هستند، 

چه آن هایی که بعداً خواهند آمد- این اس��ت 

که مسئله ی اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره 

نزنند. حاال در این تبلیغات انتخاباتی هم بحث 

اقتصادی مطرح خواهد ش��د؛ اقتصاد کشور را 

معطّل و پادرهوا در انتظار تصمیم گیری دیگران 

قرار ندهند که ]اگر[ تحریم برداش��ته بشود ما 

ای��ن کار را می کنی��م، آن کار را می کنیم. فرض 

کنید تحریم باقی خواهد ماند؛ اقتصاد کش��ور 

را بر اس��اس ماندن تحریم برنامه ریزی کنید؛ و 

می ش��ود برنامه ریزی کرد؛ چش��م انتظار نباید 

باش��ید. یکی از مشکالت اقتصاد ما در این سه 

چهار س��ال اخیر همین ب��وده که مدام گفتیم 

تحریم ]اگر[ برداشته بشود، مثالً فرض کنید این 
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جوری می ش��ود، تحریم ]اگر[ برداشته شد آن 

جوری خواهد شد، رسمایه گذاری خارجی ]اگر[ 

انجام بگیرد این جوری خواهد ش��د؛ این »اگر 

اگرها« اقتصاد را معطّل و رسدرگم نگه می دارد 

و نبایستی بالتکلیفی در اقتصاد به وجود بیاید، 

که این رضر بزرگی اس��ت. این راجع به مسائل 

مربوط به اقتصاد و شعار امسال که ان شاء الله 

همه باید تالش کنند این مس��ئله ی رفع موانع 

]تولید[ را و پشتیبانی ها را تحّقق ببخشند.

 اّما راجع به انتخابات ریاس��ت جمهوری و 

ش��وراها ک��ه در خرداد در پی��ش داریم، یعنی 

نزدیک س��ه ماه دیگر ای��ن کار پیش می آید و 

این بسیار بسیار مهم است، من چند مطلب را 

بایستی عرض بکنم.

مطلب اّول اهّمیّت انتخابات است؛ انتخابات 

در کش��ور خیلی دارای اهّمیّت اس��ت، هم از 

جنبه ی داخلی، هم از جنبه ی وجهه ی خارجی.

 از جنب��ه ی داخلی، انتخاب��ات در واقع یک 

نوسازی در کشور است؛ وقتی انتخابات انجام 

می گیرد یعنی یک افراد تازه نََفسی وارد میدان 

میشوند، وارد کار میشوند، و در دستگاه اجرای 
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کش��ور یک نوسازی ای به وجود می آید که این 

خیلی چیز مهّمی است؛ کأنّه  یک نََفس تازه ای 

به دس��تگاه اجرائی داده خواهد شد. خب کار 

دستگاه اجرائی خیلی سنگین است که بعد هم 

اش��اره می کنم و ان شاءالله می گوییم. بنابراین 

یک مجموعه ی تازه نََف��س و پُرانگیزه وارد کار 

می ش��وند، و این برای کشور خیلی چیز مبارک 

و خوبی است.

 از جهت وجهه ی خارج��ی هم انتخابات و 

حضور مردم و مش��ارکت مردم، نشان دهنده ی 

اقتدار ملّی اس��ت. ای��ن را همه بای��د بدانیم 

و اذع��ان کنی��م که بل��ه، امکان��ات دفاعی و 

قدرت های دیپلامس��ی و امثال اینها به کش��ور 

اقتدار می دهد، در این شّکی نیست اّما بیش از 

همه ی اینها مردم یک کشورند، ملّتند که اقتدار 

می دهند. وقتی همه  احس��اس کنن��د در دنیا 

-دشمن و دوست- که این ملّت هوشیار است، 

بیدار است، رِس پا اس��ت، عازم است، پُرانگیزه  

است، این کش��ور یک اقتداری، یک هیبتی در 

چش��م همه  پی��دا می کند؛ چه دوس��ت و چه 

دش��من. بنابراین حضور م��ردم موجب اقتدار 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400



64

طلیعه قرن

کشور خواهد ش��د. و انتخابات، مظهر حضور 

مردم اس��ت؛ اجتامعات انقالبی، مظهر حضور 

مردم اس��ت و از همه مهم ت��ر البتّه انتخابات 

است.

خب بنده قبالً مک��ّرر راجع به »ایران قوی« 

صحبت ک��رده ام؛)از جمله، بیان��ات در دی��دار جمعی از 

م��ردم آذربایج��ان رشق��ی( یعنی ما بای��د تالش کنیم 

کش��ور را قوی کنیم. خب، کشوری و ملّتی که 

می بیند دشمنی های دشمنان و زیاده خواهان 

و مس��تکربان را، راه کار و عالجش این اس��ت 

که خ��ودش را قوی کن��د. این قّوت کش��ور و 

»ای��ران قوی« یک ش��عار عمومی اس��ت، این 

را هم��ه قبول دارند؛ آن کس��ی که بنده را هم 

قبول ندارد، ش��عار »ایران ق��وی« را قبول دارد. 

مسلاّمً ایران قوی بهرت از ایران ضعیف و ناتوان 

و تورسی خور اس��ت؛ ایران ق��وی، ایران عزیز و 

دارای عزّت. خب حاال این قّوت را چه کسی به 

ایران می بخش��د؟ هامن  طور که عرض کردیم، 

ملّت؛ ملّت هس��تند که این قّوت را به کش��ور 

می بخش��ند و حضور ملّت و مشارکتشان هم 

-اصل مشارکتشان، اندازه ی مشارکتشان- مسلاّمً 
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در این قّوت ملّی تأثیر دارد.

 و من ای��ن را هم عرض بکن��م -اینها دیگر 

اطاّلعات ما اس��ت- ملّ��ت عزیز هم بدانند که 

دستگاه های جاسوسی و رسویس های اطاّلعاتِی 

کش��ورهایی و از هم��ه بدتر کش��ور آمریکا و 

همچنین رژیم صهیونیس��تی از چندی پیش و 

نه امروز دارند تالش می کنند که انتخابات آخر 

خرداد را بی رونق کنند؛ یا برگزارکنندگان را متّهم 

می کنن��د ]و می گویند[ »انتخابات مهندس��ی 

ش��ده« -در واق��ع برگزارکنن��دگان انتخابات را 

دارند متّهم می کنند یا ش��ورای محرتم نگهبان 

را متّه��م می کنند- یا م��ردم را دلرسد می کنند 

]و می گویند[ »رأی ش��ام اثری ندارد، در بهبود 

اوضاع تأثیری منی گذارد؛ چرا بی خودی خودتان 

را خسته می کنید!«. با شّدت متام از این کارها 

دارند می کنند.

 و از فضای مجازی هم حّداکرث اس��تفاده را 

دارند می کنند. خب متأّسفانه در فضای مجازِی 

کش��ور ما هم که آن رعایت های الزم با وجود 

این همه تأکیدی که من کردم صورت منی گیرد 

و در یک جهاتی واقعاً ول اس��ت، که بایس��تی 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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آن کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. 

همه ی کش��ورهای دنی��ا روی فض��ای مجازِی 

خودش��ان دارند اِعامل مدیریّت می کنند، ]در 

حالی که[ ما افتخار می کنیم به اینکه ما فضای 

مجازی را ول کرده ایم! این افتخار ندارد؛ این به 

هیچ وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی 

مدیریّت کرد. از این امکان مردم استفاده کنند، 

برای مردم بالشک وسیله ی آزادی است، خیلی 

هم خوب اس��ت اّم��ا نباید این وس��یله را در 

اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و 

علیه ملّت توطئه کند. دارند استفاده می کنند 

از این فضا و هدفش��ان هم همین است که با 

شیوه های روانی، مشارکت مردم را در انتخابات 

کاهش بدهند. و امیدوارم که ان ش��اءالله مردم 

پاسخ رد به اینها بدهند و کاری کنند که دشمن 

را ناامید کنند و این مهم دور منانَد. این مطلب 

اّول که اهّمیّت انتخابات است.

 مطل��ب دّوم، اهّمیّت مس��ئله ی ریاس��ت 

جمه��وری اس��ت. ریاس��ت جمه��وری خیلی 

مس��ئله ی مهّم��ی اس��ت؛ یعن��ی مهم ترین و 

مؤثّرترین مدیریّت کش��ور، ریاس��ت جمهوری 
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می گوین��د  بعضی ه��ا  ح��اال  اینک��ه  اس��ت. 

رئیس جمه��ور اختیاراتی ن��دارد، رئیس جمهور 

تدارکاتچی اس��ت، رئیس جمهور دوازده درصد 

ی��ا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جوری هم 

محاسبه می کنند من منی دانم! چند سال است 

که از این حرفها گاهی گوشه کنار زده می شود- 

هم��ه ی اینه��ا خالف واقع اس��ت؛ ی��ا از روی 

بی مسئولیّتی گفته می شود یا از روی بی اطالعی 

گفته میشود یا خدای نکرده غرض  ورزی  ای در 

کار است. این جوری نیست؛ رئیس جمهور]ی[ 

یک��ی از پُرمش��غله  ترین و پُرمس��ئولیّت  ترین 

دستگاه ها اس��ت؛ یعنی منی شود گفت »یکی 

از«؛ رئیس جمهور از همه ی مدیریّت های کشور 

پُرمشغله  تر و پُرمسئولیّت  تر است؛ تقریباً همه ی 

مراکز مدیریّتی کش��ور در اختیار رئیس جمهور 

اس��ت؛ یعنی فرض کنید که ق��ّوه ی قضائیّه یا 

دستگاه های نظامی خب مدیریّت هایی دارند؛ 

اینها در قبال مدیریّت هایی که در قّوه ی مجریّه 

هس��ت یک اندکی باالت��ر از صفرن��د یا چند 

درص��ِد مخترصند. عم��ده ی نزدیک به همه ی 

مدیریّت های کشور که هزاران مدیریّت است، 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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در اختی��ار رئیس قّوه ی مجریّه اس��ت. همه ی 

بودجه ی مصّوب کشور در اختیار رئیس جمهور 

اس��ت، چون رئیس ]س��ازمان[ برنامه و بودجه 

معاون رئیس جمهور است و مستقیم زیر نظر 

ریاس��ت جمهوری اس��ت. امکان��ات حکومتی 

کش��ور هم همین طور، اکرث و اغلب در اختیار 

رئیس جمهور اس��ت. بنابر ای��ن، مدیریّت های 

دیگ��ر در جنب قّوه ی مجریّ��ه در واقع چیزی 

نیس��تند. ریاس��ت جمهوری ی��ک چنین جای 

مهّمی است. حاال شام می خواهید رئیس جمهور 

انتخاب بکنی��د؛ ببینید که چه مس��ئولیّتی بر 

عهده ی من و ش��ام اس��ت که باید برویم رأی 

بدهیم. البتّه رأی بنده با رأی یک پرس ش��انزده 

هفده س��اله یک ان��دازه وزن دارد؛ هیچ کم و 

زیاد نیس��ت. ما می خواهیم برویم رأی بدهیم 

یک رئیس جمهور انتخ��اب بکنیم؛ توّجه کنیم 

به اینکه چه مس��ئولیّتی بر دوش رئیس جمهور 

است. این هم یک نکته.

 در نکت��ه ی س��ّوم مطلب��ی را می خواه��م 

ب��ه داوطلبان ع��رض بکنم. به آن کس��انی که 

داوطلب ریاست جمهوری می شوند -حاال رشوع 
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شده دیگر؛ االن مّدتی است که افراد پی درپی 

اعالم می کنن��د که می خواهن��د رشکت کنند- 

می خواهم به آنها بگویم انتظار داریم سنگینی 

کار را بدانید؛ شام که داوطلب شده  اید، بدانید 

چه چی��زی را می خواهید بر دوش بگیرید، چه 

بار سنگینی را می خواهید بر دوش بگیرید؛ این 

را بدانید. اگر دیدید می توانید، خیلی خب، وارد 

کارزار انتخاباتی بشوید؛ اّما این جور نباشد که 

س��نگینی کار را ندانید. اّوالً مشکالت و مسائل 

اصلی کشور را بشناسید. مسائل کشور یکی دو 

تا که نیست؛ صدها مس��ئله هست که از این 

صدها مسئله اقاّلً ده ها مسئله اش جزو مسائل 

اساس��ی و مهّم کش��ور اس��ت؛ اینها را بدانید، 

بدانید که مش��کل کش��ور کجا است و مسائل 

کش��ور چیس��ت، برای حّل آن مسائل هم یک 

برنامه ای و راه حلّی داشته باشید، ولو اجاملی؛ 

ح��اال منی گوییم تفصیلی؛ ولو ب��ه نحو اجامل، 

یک راه حلّی برای آن داش��ته باشید. مسئله  ی 

اقتصاد را بشناسید؛ اقتصاد مهم است. در خود 

مس��ئله ی اقتصاد کارهای مهّمی هست؛ رشد 

تولید ملّی، رش��د رسمایه  گ��ذاری ملّی، تقویت 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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پول ملّی، مس��ئله  ی تورّم و امثال اینها در ذیل 

عن��وان اقتصاد اس��ت. بعد، مس��ئله ی امنیّت 

کشور که مسئله ی بسیار مهّمی است. موضوع 

آسیب های اجتامعی که یکی از آن مسائل مهّم 

کشور مس��ئله ی آس��یب های اجتامعی است. 

روبه رو شدن با سیاست های پیچیده ی دنیا؛ شام 

می خواهید با این سیاس��ت ها مواجه بشوید؛ 

مسئله ی سیاست خارجی. ]همچنین[ مسئله ی 

بس��یار مهّم فرهنگ. ش��ام باید بدانید که در 

کش��ور چه خرب اس��ت و چه انتظاری هست و 

چ��ه کار باید انجام بگیرد؛ اینه��ا را بدانید. اگر 

می بینید می توانید این بار سنگین و مهم را به 

دوش بگیرید، بسم الله، وارد بشوید؛ اگر دیدید 

نه، وارد نش��وید که در روای��ت دارد که به آن 

کس��ی که یک کاری را منی تواند و وارد آن کار 

می شود وعده ی خیلی بدی داده اند که من حاال 

دیگ��ر آن وعده را عرض منی کنم. پس بنابر این، 

این هم یک نکته که مربوط به داوطلبان بود.

یک نکته ی دیگر خطاب به آحاد مردم است 

ک��ه خصوصیّات یک رئیس جمه��وری را که به 

نظر می رس��د رئیس جمهور مطلوب باید دارای 
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این خصوصیّات باش��د، من می گویم، شام نگاه 

کنید ببینید واقعاً همین جور است یا نه؛ یعنی 

این نظر شخص من نیست؛ به نظر می رسد هر 

کس��ی که به دنبال س��عادت کشور است یک 

چنین رئیس جمهوری می خواهد. اّوالً باکفایت 

باشد، دارای مدیریّت و کفایت مدیریّت باشد. 

ثانیاً باایامن باش��د؛ اگر بی ایامن بود، منی شود 

به او اعتامد کرد؛ آدم بی ایامن کشور را، منافع 

کش��ور را، مردم را یک وقتی می فروش��د؛ پس 

باایامن باشد. بعد، عدالت خواه باشد، ضّدفساد 

باشد؛ این یکی از مهم ترین خصوصیّاتی است 

که بایست در رئیس جمهور وجود داشته باشد 

ک��ه به معنای واقع��ی کلمه به دنب��ال اجرای 

عدالت باشد و به معنای حقیقی کلمه با فساد 

بخواهد مب��ارزه کند. دارای عملک��رد انقالبی 

و جهادی باش��د؛ یعنی با عملکرد اُتوکش��یده 

منی شود کار کرد؛ با این همه مسائل اساسی ای 

که در کش��ور وج��ود دارد، یک حرکت جهادی 

و انقالبی الزم اس��ت؛ بایس��تی عملکردش این 

جوری باشد.

به توامنندی های داخل معتقد باشد. بعضی ها 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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هستند داخل را اصالً قبول ندارند؛ هامن حرف 

قدیمی را می گویند که در داخل، فقط لولهنگ 

)آفتابه ی س��فالی( را می توانند ]بس��ازند[؛ منی دانند 

که در داخل چه خرب اس��ت. ی��ک وقتی یکی 

از آقایان یک چیزی راجع به مس��ئله ی دفاعی 

گفته بود، من گفتم )از جمل��ه، بیانات در دیدار جمعی 

از اس��اتید دانش��گاه ها )13۹3/4/11( ی��ک ت��ور دفاعی 

بگذارید تا آقایان بیایند یک خرده ای بچرخند و 

ببینند از لحاظ دفاعی در کشور چه خرب است. 

توامنندی ه��ای کش��ور را واقعاً مطمنئ باش��ند 

و معتقد باش��ند به توامنندی ه��ا. و به جوانان 

معتقد باش��ند، جوان ها را قبول داشته باشند، 

جوان ها را به عن��وان پیش ران حرکت عمومی 

کش��ور بشناس��ند و به آنها اعتامد کنند. بنده 

از س��ابق با جوان ها مرتبط بودم و سالها است 

که به اینها در مسائل گوناگون اعتامد می کنم؛ 

واقعاً هر جایی که جوان ها وارد می شوند -من 

منی خواهم حاال عناوین و مانند این ها را اس��م 

بیاورم- این جوری اس��ت که گره های سخت را 

باز می کنند و مشکل گشایی می کنند. خود این 

رئیس جمهور به جوان ها معتقد باشد. مردمی 
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باشد. امیدوار باش��د؛ آدِم مأیوس و بدبین و با 

نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نباشد.

اگر چنانچه یک چنین کسی باشد که بتواند 

مش��کالت را مدیریّ��ت کند و بیای��د رس کار، 

مطمئّناً این کشور را به نقطه ی مطلوب خواهد 

رساند. یک رئیس جمهوری با این خصوصیّات را 

پیدا کنید. البتّه پیدا کردنش برای همه ی آحاد 

مردم آسان نیس��ت؛ خب می توانند به کسانی 

مراجعه کنند، از آنها س��ؤال کنند. به هر حال، 

س��عی کنند یک چنین خصوصیّاتی را در نامزد 

ریاست جمهوری پیدا کنند. و از خدا بخواهیم 

که خودش ان شاءالله ملّت ایران را کمک کند و 

هدایت کند که بتوانند چنین شخصی را با این 

خصوصیّات بیابند و او را انتخاب کنند.

 در باب انتخابات آخرین مطلب این اس��ت 

که ملّت عزیزمان انتخابات را مناد وحدت ملّی 

قرار بدهند، مناد دودس��تگی و مناد تفرقه قرار 

ندهن��د، من��اد دوقطبی گری ق��رار ندهند؛ این 

تقس��یم های غلط »چپ« و »راست« و امثال 

اینها را کنار بگذارند. آنچه مهم اس��ت آینده  ی 

کشور اس��ت، آنچه مهم است آینده  ی نسل ما 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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است، آنچه مهم است نظام باعزّت اسالمی در 

کشور است؛ اینها مهم اس��ت، اینها را بایستی 

در نظ��ر بگیرند و به معن��ای واقعی کلمه در 

کنار هم باش��ند. البتّه سلیقه  ها مختلف است؛ 

اختالف سلیقه هس��ت، اختالف بینش سیاسی 

هس��ت، اختالف قومیّت ها هس��ت، اختالف 

مذاهب هس��ت؛ اینها هیچ اشکالی ندارد؛ هم 

قبالً بوده، هم حاال هست، هم بعد ها خواهد 

بود؛ اینها اشکالی ندارد ]لکن[ اینها باید وحدت 

ملّی را به هم نزند، یعنی آحاد ملّت را در مقابل 

هم قرار ندهد، کش��ور را دوقطبی نکند. خب 

این هم راجع به انتخابات.

 آخرین مطلب، مس��ائل مربوط به برجام و 

مس��ائل منطقه است؛ یک جمالتی هم در این 

زمینه عرض می کنیم. مطلب اّول این است که 

فشار حّداکرثی آمریکا شکست خورد. آن احمق 

قبلی،)دونال��د ترامپ )رئیس جمهور س��ابق ای��االت متّحده ی 

آمریکا( این سیاس��ت فشار حّداکرثی را برای این 

طرّاح��ی کرده و اجرا کرده ب��ود که ایران را در 

موضع ضعف قرار بدهد تا بعد، ایران به خاطر 

ضعیف بودن، مجبور بشود، ناچار بشود بیاید 
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پ��ای میز مذاک��ره، او هم هر چ��ه می خواهد 

خواس��ته  های مس��تکربانه ی خودش را بر ایراِن 

ضعیف تحمی��ل کند؛ هدفش این بود. خب او 

 گم و گور ش��د و رفت، آن ه��م با آن افتضاح؛

)عدم پذیرش نتیجه ی انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا توّس��ط 

دونالد ترامپ )رئیس جمهور سابق آمریکا( و سخنان وی، منجر به 

حمله ی هوادارانش به س��اختامن کنگره و درگیری میان نیروهای 

پلیس و آنها شد. این وضعیّت باعث شد که چندین روز در ایالتهای 

مختلف آمریکا وضعیّت فوق العاده و حکومت نظامی اعالم شود( 

رفتنش هم رفن با عافیت نبود، رفن با افتضاح 

بود؛ و هم خودش مفتضح شد، هم کشورش را 

مفتضح کرد، آمریکا را مفتضح کرد. و بحمدالله 

جمهوری اسالمی با قدرت و اقتدار ایستاده و به 

عزّت الهی، این کش��ور و این ملّت عزیز است. 

بنابراین بدانند که فش��ار حّداک��رثی  اش تا االن 

شکست خورده، بعد از این هم اگر چنانچه این 

دولت جدید آمریکا بخواهند فش��ار حّداکرثی 

را دنب��ال کنند، اینها هم شکس��ت می خورند، 

اینها هم گم و گور می ش��وند می روند و ایران 

اسالمی، با قدرت، با عزّت هر چه بیشرت خواهد 

ماند. این توصیه  هایی هم که ما عرض کردیم، 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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موجب می شود که ان ش��اءالله روزبه روز ایران 

قوی تر ]بشود[.

 مطلب دّوم این اس��ت که سیاس��ت کشور 

در ب��اب تعامل ب��ا طرف های برجام��ی و در 

ب��اب خود برج��ام، رصیحاً اعالم ش��ده؛ از این 

سیاس��ت هیچ تخطّی نباید کرد؛ این سیاستی 

اس��ت که اعالم ش��ده، مورد اتّف��اق هم بوده؛ 

یعنی این جور نیست که این سیاست، سیاست 

استثنائی  ای باشد در بین سیاست]های دیگر[؛ 

نه، این سیاس��تی اس��ت که م��ورد اتّفاق همه 

بوده. آن سیاس��ت هم عبارت از این است که 

آمریکایی ها باید متام تحریم ها را لغو کنند، بعد 

ما راس��تی  آزمایی خواهیم کرد؛ اگر چنانچه به 

معنای واقعی کلمه لغو ش��ده بود، آن وقت ما 

به تعّهدات برجامی مان برمی گردیم، یعنی بدون 

هیچ مشکلی به تعّهدات برخواهیم گشت؛ این 

سیاسِت قطعی است. قول آمریکایی ها را ]هم[ 

معت��رب منی دانیم؛ اینکه بگویند ما برمیداریم و 

روی کاغ��ذ بردارند، این فای��ده ای ندارد؛ عمل 

الزم اس��ت؛ باید در عم��ل تحریم ها را بردارند، 

ما هم راستی آزمایی کنیم و مطمنئ بشویم که 
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تحریم ها برداشته شده، آن وقت به تعّهدامتان 

عمل می کنیم.

 ح��اال بعض��ی از آمریکایی ه��ا روی هامن 

قرارداد برجام هم حرف دارند. ش��نیدم بعضی 

از آمریکایی ها می گویند که امروز رشایط سال 

۹4 و ۹5 که برجام امضا ش��د فرق کرده، تغییر 

کرده، پس باید برجام هم تغییر پیدا کند؛ بنده 

قبول دارم، بله، امروز رشایط نس��بت به س��ال 

۹4 و ۹5 تغییر کرده منتها به نفع آمریکا تغییر 

نکرده، به نف��ع ما کرده؛ رشایط تغییر کرده به 

نفع ایران نه به نفع ش��ام! ایران از ۹4 تا امروز 

خیلی قوی تر ش��ده، توانسته به خودش متّکی 

باش��د و اعتامد به نْفس پیدا کرده؛ ش��ام از ۹4 

تا حاال بی آبرو شده اید! یک دولتی رس کار آمد 

در آمریکا که با حرفش، با عملش، با رفتارش و 

بعد هم با کناره گیری اش کشور شام را مفتضح 

کرد. مشکالت اقتصادی، متام مجموعه ی کشور 

شام را فرا گرفته؛ یعنی این جور نیست ]که به 

نفع شام باش��د[. بله رشایط عوض شده، ]اّما[ 

به رضر شام؛ اگر چنانچه بنا است برجام تغییر 

پیدا کند، بای��د به نفع ایران تغییر پیدا کند نه 

سخرنانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400
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اینها. ما بحمدالله تحریم ها را بی اثر کردیم؛ با 

رشکت های دانش بنیان ف��راوان، حرکت عظیم 

جوان��ان، ابتکاره��ای گوناگ��ون در این زمینه؛ 

ان شاء الله همین راه را هم ادامه خواهیم داد، 

اّما ش��ام روزب��ه روز گرفتارتر ُش��دید؛ تا امروز 

ه��م گرفتارید؛ معلوم نیس��ت رسنوش��ت این 

رئیس جمهور هم چه جوری خواهد شد.

 خ��ب ضمناً این را هم بگویی��م؛ ما در این 

مطلبی که به عنوان راه حل پیش��نهاد کردیم، 

عجله هم اصالً نداریم. حاال بعضی ها می گویند 

»آقا فرصت هس��ت، فرصت سوزی نباید کرد«؛ 

بله م��ا هم معتقدی��م که از فرصته��ا باید به 

موقع اس��تفاده کرد و فرصت سوزی نباید کرد 

منته��ا عجله هم نباید ک��رد؛ عجله در مواردی 

خطرش و رضرش از فرصت سوزی بیشرت است؛ 

کام اینکه ما در قضیّه ی برجام عجله کردیم؛ ما 

نباید عجله می کردیم؛ همه ی کارهای آنها روی 

کاغ��ذ بود، کارهای ما روی زمین بود؛ ما عجله 

کردیم کارهای خودمان را انجام دادیم، آنها هم 

کارش��ان را انجام ندادند، تعّهداتش��ان را انجام 

ندادند. البتّه این مس��ئله ی بسیار مهّمی است 
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که ما توّجه داشته باشیم که صرب و حوصله  مان 

زیاد است و داریم کار خودمان را می کنیم؛ اگر 

چنانچه آنها همین سیاستی را که ما گفتیم قبول 

کردند و اِعامل کردند، خب همه چیز درس��ت 

خواهد شد؛ ]اگر[ نکردند، به همین شکلی که 

امروز هست، بعد هم خواهد بود؛ اشکالی هم 

ندارد.

  ]در م��ورد[ این هم که م��ا می گوییم مثالً 

فرض بفرمایید که اّول آنها تحریم ]را بردارند[، 

شنفتم یک عّده ای از این سیاسیّون دنیا و مانند 

اینه��ا می گویند »آقا، این اّول من، اّول تو دیگر 

چ��ه فرقی می کن��د؟ حاال ش��ام می گویید اّول 

آمری��کا، آمریکا میگوید اّول ش��ام«؛ بحِث اّول 

من، اّول تو نیست؛ بحث این است که ما زمان 

اوباما به آمریکایی ها اطمینان کردیم و کارهایی 

را ک��ه باید بر اس��اس برجام انج��ام می دادیم 

انجام دادیم، ]اّما[ آنها تعّهد خودشان را انجام 

ندادن��د؛ یعنی روی کاغ��ذ گفتند که تحریم ها 

برداشته اس��ت، منتها عواملشان به هر رشکتی 

که خواست با ما قرارداد منعقد بکند گفتند »آقا 

این خطر دارد، این ریسک دارد و معلوم نیست 
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چه خواهد ش��د«؛ یعنی ط��رف رسمایه گذار را 

ترساندند؛ این جوری اینها عمل کردند. ما به کار 

اینها اعتامد نداریم؛ تعّهد اینها برای ما ارزش��ی 

ندارد.

 البتّ��ه آمریکایی ها در برخورد با ما اش��تباه 

کردند؛ در کّل مس��ائل منطقه هم متأّس��فانه 

آمریکایی ه��ا دچار اش��تباهند؛ االن هم دارند 

اش��تباه می کنند؛ ای��ن حامی��ت ظاملانه ای که 

از رژیم صهیونیس��تی می کنند، اش��تباه است؛ 

حض��ور غاصبانه ای که در س��وریه پیدا کردند، 

حضور مفّصلی ک��ه در رشق فرات پیدا کردند 

قطعاً اشتباه است؛ این همراهی کردن با دولت 

س��عودی در کوبیدن مردم مظلوم یمن، قطعاً 

اشتباه است.

فلس��طین  درب��اره ی  سیاست هایش��ان   

سیاس��ت های غلط و اشتباهی است؛ مسئله ی 

فلسطین در دنیای اسالم هرگز فراموش نخواهد 

ش��د؛ اینها دل خوش کرده ان��د به اینکه چهارتا 

دولت حقی��ر با رژیم صهیونیس��تی ارتباطات 

برقرار کنند و عاّدی س��ازی کنن��د روابط را. این 

دو تا سه تا دولتهای آنچنانی که تاثیری ندارند. 
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اّمت اس��المی مسئله ی فلس��طین را فراموش 

نخواهد کرد؛ از مس��ئله ی فلسطین رصف نظر 

نخواهد کرد؛ آمریکایی ها این را بدانند.

 در قضیّ��ه ی یم��ن هم همین جور اس��ت. 

تج��اوز به یمن در زم��ان دولت دموکرات قبل 

از ترام��پ آغاز ش��د؛ یعنی ترام��پ که رشوع 

نک��رد جنگ یمن را؛ س��عودی ها جنگ یمن را 

زمان دول��ت دموکرات اوبام��ا رشوع کردند و 

با چراغ س��بز آمریکا بود؛ آمریکا به آنها اجازه 

داد و کمکش��ان کرد؛ امکان��ات فراوان نظامی 

در اختیارشان گذاش��ت؛ برای چه؟ برای اینکه 

آن ق��در رس مردم بی س��الحِ بی دفاع یمن مبب 

بریزند که مثالً در ظرف پانزده روز، یک ماه آنها 

را تسلیم کنند؛ خب اش��تباه کردند؛ االن شش 

سال گذشته و نتوانستند؛ مثل همین روزها)ششم 

فروردی��ن( بود که جن��گ یمن و حمله ی به یمن 

رشوع شد؛ شش سال از آن روز گذشته است و 

اینها نتوانسته اند مردم یمن را تسلیم کنند. من 

سؤال می کنم از آمریکایی ها: شام آن روزی که 

به سعودی ها چراغ سبز ]نشان[ دادید که وارد 

جنگ یمن بشوند، می دانستید عاقبت گرفتاری 
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آنها چه خواهد بود؟ می دانستید سعودی را در 

چه باتالقی دارید گرفت��ار می کنید، که االن نه 

می تواند مباند، نه می تواند برگردد؛ االن مشکل 

برای س��عودی، مش��کل دوجانبه است که نه 

می تواند جنگ را قطع کند، نه می تواند ادامه 

بده��د؛ هر دو طرفش برایش رضر دارد. ش��ام 

آمریکایی ها می دانس��تید دارید سعودی را در 

چه بالیی می اندازید؟ اگر می دانستید و در عین 

حال کردید، وای به حال متّحدینتان که درباره ی 

آنها این جور عمل می کنید! اگر منی دانس��تید، 

پ��س باز ه��م وای به حال متّحدینت��ان که به 

ش��امها اطمینان می کنند و برنامه هایش��ان را 

با توافق ش��ام اجرا می کنند و طرّاحی می کنند 

که با اوضاع منطقه ناآش��نا هس��تید. بنابراین 

بدانید که این منطقه را منی شناس��ید، ملّتها را 

منی شناسید و دارید اشتباه می کنید.

امیدواریم که خدای متعال همه ی گمراهان 

عامل را از گمراهی ش��ان  هدایت کند و آنها را از 

اشتباهاتشان برگرداند؛ و امیدواریم ان شاء الله 

خداوند متعال ملّت ایران را روز به روز عزیزتر 

و قدرمتندتر و برخوردارت��ر از امکانات زندگی 
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قرار بدهد و آنها را خوشبخت و سعادمتند کند؛ 

ماّده و معنایشان را ان شاء الله اصالح کند؛ قلب 

مقّدس ولیّ عرص ان شاء الله از مردم ایران راضی 

باشد و دعای آن بزرگوار ان شاء الله شامل حال 

همه ی مردم ما و ش��امل حال این حقیر باشد؛ 

روح مطّه��ر امام بزرگوار از ما راضی باش��د و 

ارواح طیّبه ی شهیدان از ماها راضی باشند.

والّسالم علیکم و رحمة الله و برکاته



 نگاهی به رویکرد فرهنگی رهرب انقالب 
به مقوله تولید؛

دمیدن روح امید و فرهنگ کار 
بر کالبد جامعه

تعیین خط و مش��ی و سیاس��ت های اصلی 

نظام از جمله وظایف مهم رهربی است که در 

اصل 110 قانون اساسی کشور نیز بدان ترصیح 

شده اس��ت. اع��الم یک نام و عنوان مش��خص 

برای هر س��ال شمس��ی نیز یکی از روش های 

رهرب معظم انقالب اس��المی در راستای همین 

وظیفه رهربی تلقی می شود که ایشان با نگاه 

به مهم ترین مسائل و نیازهای کشور، اقدام به 

نامگذاری سال ها می منایند.

ام��ا نگاه��ی به نامگ��ذاری س��ال ها -که از 

س��ال 1378 آغاز شده اس��ت- نش��ان می دهد 
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ک��ه رهرب انق��الب بیش از یک دهه اس��ت که 

مس��ائل اقتصادی را در صدر نیازهای کش��ور 

در نظر گرفته اند و از س��ال 1387 بدین سو)به 

جز س��ال13۹4( بر مساله تولید و کار متمرکز 

ش��ده اند. در پیام نوروزی سال جاری نیز که به 

نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« مزین 

گردید، رهرب انق��الب در بخش اعظمی از پیام 

نوروزی و بیان ش��عار سال 1400 و نیز بیانات 

ایراد شده از سوی ایشان در روز اول سال 1400 

هجری شمسی، به تبیین ظرفیت های اقتصادی 

کش��ورمان چه از ن��گاه کارشناس��ان و ناظران 

داخلی و چه خارجی، پرداختند. ایشان در این 

بیانات ک��ه مخاطب اصلی آنه��ا، عموم مردم 

از قرشهای مختلف بودند، به رضورت ش��عار 

تولید، الزامات، زمینه های مناسب آن در کشور 

و در کل کلیه ابعاد تحقق این شعار، توضیحات 

کارشناسانه ای مطرح منودند.

حال باید دید که علت تاکیدات مکرر ایشان 

بر تبیین ظرفیت  های اقتصادی کشور و فرهنگ 

کار چیس��ت و چرا ایش��ان بر این مهم تاکید 

می ورزند.

نگاهی به رویکرد فرهنگی رهرب انقالب به مقوله تولید
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رویکرد فرهنگی رهرب انقالب 
به مبحث تولید

تا بدین جای، درمی یابیم که از سویی »تولید« 

و »رونق اقتص��ادی« یکی از دغدغه های مهم 

رهرب انقالب طی یک دهه گذش��ته است و از 

س��ویی دیگر ایشان از مسئله »فرهنگ تولید« 

نیز به عنوان یکی از مهم ترین زیربناهای رونق 

اقتصادی غافل نبوده اند.

شاهد مثال موضوع مورد ادعا-نقش فرهنگ 

کار بر رونق تولید- نیز در همین نامگذاری ها 

خود را نش��ان می دهد که معظم له  عناوینی 

با صبغه فرهنگی نیز در نامگذاری این سال ها 

دخیل کرده اند و پیش��وند و پسوندهایی چون 

اصالح الگوی م��رصف، همت مضاعف، جهاد، 

عزم ملی، مدیریت جه��ادی و... در نامگذاری 

سال ها کامال مشهود است. 

این رصافت نش��ان می دهد که ایش��ان طی 

این یک دهه هرگز از عوامل فرهنگی در رونق 

اقتصادی کش��ور غفلت نورزیده و بر آن تاکید 

داش��ته اند و حال س��وال اساسی اینجاست که 

تاکید رهرب انقالب بر عوامل فرهنگی تولید در 
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کشور ما از کجا نش��ات می گیرد و چرا بر این 

عوامل تاکید دارند؟

مانع اصلی رونق تولید و اقتصاد در ایران 
چیست؟ 

تقریبا هیچ وقت ایشان از مسئله »فرهنگ 

تولید« نیز به عنوان یکی از مهم ترین زیربناهای 

رونق اقتصادی غافل نبوده اند.

شاهد مثال موضوع مورد ادعا-نقش فرهنگ 

کار بر رونق تولید- نیز در همین نامگذاری ها 

خود را نشان می دهد که معظم له عناوینی با 

صبغه فرهنگی نیز در نامگذاری این س��ال ها 

دخی��ل کرده ان��د و پیش��وند و پس��وندهایی 

چون اصالح الگ��وی مرصف، همت مضاعف، 

جه��اد، عزم مل��ی، مدیریت جه��ادی و... در 

نامگذاری س��ال ها کامال مشهود است.ناظر و 

پژوهش��گری تردید ندارد که کش��ور ایران به 

لحاظ ظرفیت های تولید و بازار مالی یکی از 

بهرتین کشورهای منطقه و جهان است؛ ایران 

بر اساس آمار رسمی و تأییدشده مراجع معترب 

بین املللی، حدود 158 میلیارد بشکه نفت )۹.3 

نگاهی به رویکرد فرهنگی رهرب انقالب به مقوله تولید



88

طلیعه قرن

درص��د از کل منابع نفتی دنی��ا( و حدود 33 

هزار میلیارد مرتمکع��ب گاز )18 درصد دنیا( 

در اختی��ار دارد.  عالوه ب��ر این ایران از لحاظ 

مواد معدنی با توجه به عدم اکتشاف کافی در 

کل کش��ور دارای 37 میلیارد تن ذخایر کشف 

ش��ده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه و دارای 

11درصد ذخایر معدنی شناخته شده جهان در 

می��ان 15 قدرت معدنی جه��ان جای گرفته و 

یکی از کش��ورهای غنی از حیث دارایی های 

معدنی به حساب می آید. )مقایسه ذخایر و ارزش مواد 

معدنی با نفت، روزنامه اعتامد، ش��نبه 1۶ اسفند 13۹3، شامره 

31۹8(  اما این همه در حالی اس��ت که کش��ور 

ایران به لحاظ جمعیتی حتی 1 درصد جمعیت 

جهان را نیز تش��کیل منی دهد و زمانی که این 

آماره��ا را در کنار میزان تولید ناخالص ملی و 

داخلی قرار می  دهیم، به نتایج خوبی به لحاظ 

تولی��د ثروت از رسمایه های یادش��ده دس��ت 

منی یابیم. ش��اید به گامن بسیاری از مسئوالن 

اجرایی و حتی مردم عادی، تحریم های ظاملانه 

غرب علی��ه ایران یکی از موان��ع مهم اوضاع 

فعلی باشد اما بررسی های انجام شده پس از 
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تحریم های س��ال ۹2-۹1 نشان  می دهد سهم 

تحریم ها در به  هم  ریختگی اقتصاد کش��ور، 

25 تا 30 درصد و س��هم ضعف عدم توجه به 

ظرفیت های اقتصادی کش��ور، 70تا 75 درصد 

است.

با نگاه��ی به این آمارها می ت��وان دریافت 

آنچ��ه که به عن��وان یک��ی از مهم ترین موانع 

تولی��د ب��ا آن دس��ت و پنج��ه ن��رم می کنیم، 

بیش��رت از آنکه جنبه مادی داشته باشد، جنبه 

 معن��وی و فرهنگ��ی دارد و باید ب��ه آن توجه 

بسیار داشت.

پژوهش��گران عل��وم اجتامعی ب��ا مترکز بر 

»فرهن��گ کار« و تاثیر آن بر تولید کش��ور به 

این مهم دس��ت یافته اند ک��ه مهم ترین عامل 

رون��ق تولی��د و اقتص��اد هر کش��ور نه رصف 

مناب��ع مادی آن بلکه توجه به عوامل فرهنگی 

و رف��ع مس��ئله های فرهنگِی تولی��د و رونق 

 اس��ت ک��ه در ادامه به ص��ورت گ��ذرا به آن 

پرداخته می شود.

نگاهی به رویکرد فرهنگی رهرب انقالب به مقوله تولید
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فرهنگ کار و نقش آن در رونق تولید 
درمقایس��ه با مفاهیمی همچ��ون فرهنگ 

سازمانی، فرهنگ عمومی ونظایرآن فرهنگ كار 

كمرت تعریف شده است. فرهنگ كار به عنوان 

ی��ك رسمایه مهم انس��انی واجتامع��ی قلمداد 

می ش��ود كه رسمنشاء و یكی از پایه های مهم 

واساس��ی رضورت خلق حامس��ه اقتصادی در 

عرصه كار و تولید اس��ت. فرهنگ كار س��امل و 

مثبت در افراد یك جامعه و به ش��یوه ی خاص 

دری��ك بن��گاه یا واح��د كارگ��ری، نوعی تعهد 

درم��ورد آن س��ازمان یا كارگاه ایج��اد می مناید 

 كه ارزش آن بس��ی بیش��رت از منافع ش��خصی 

كاركنان است. 

از دیدگاه جامعه شناس��ی، کار یک کنش و 

یک فرایند اس��ت که به ش��دت متاثر از بافت 

اجتامع��ی و فرهنگ��ی جامعه اس��ت. از نظر 

تاریخ��ی برای نخس��تین ب��ار » کارل مارکس« 

اقتصاددان و جامعه ش��ناس آملانی »کار« را در 

معنای اجتامعی اش مط��رح منود. به نظر وی 

کار کنشی است که بین انسان و طبیعت برقرار 

می شود و انسان در جریان تغییر طبیعت خود 
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نیز تغییر می کن��د. »هابر ماس« عالوه بر کار، 

به کنش ارتباطی نیز جهت رس��یدن به اهداف 

اشاره می کند. »آنتونی گیدنز« کار را کوششی 

میداند که هدفش تولید کاال و یا خدمات برای 

برطرف کردن نیازهای انسانی است و بر همین 

اس��اس فرهنگ كار عبارت است از »مجموعه 

رشایط وقوانین حاكم برمحیط كار انس��انی كه 

بس��ته به موقعیت زمانی ومكان��ی می تواند 

 متاثرازعوام��ل وپارامرتهای مختلفی باش��د.«

)نقش فرهنگ كار و تولید درخلق حامسه اقتصادی، جمیل فرجی، 

ماهنام��ه اجتامعی، اقتصادی، علمی و فرهنگ��ی کار و جامعه - 

شامره 17۶ - دی ماه 13۹3(

با این نگاه باید به این س��وال پاسخ داد که 

چ��ه عواملی یا مؤلفه های��ی »فرهنگ کار« را 

تشکیل می دهند؟ به طور کلی عوامل بسیاری 

نظی��ر عوامل جغرافیایی، محیطی، اقتصادی و 

اجتامعی در ش��کل دادن به فرهنگ کار موثر 

هس��تند. در ادبیات موضوع به مواردی نظیر 

می��زان آمادگی و ت��وان کاری نیروی انس��انی، 

تسلط کارکنان بر ماهیت شغل، میزان حامیت 

سازمان از کارکنان، میزان انگیزه و تعهد کارکنان 

نگاهی به رویکرد فرهنگی رهرب انقالب به مقوله تولید
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ب��ه کارفرما، س��ازمان و مدی��ران، کیفیت ارایه 

بازخوردها، میزان اعتب��ار و تطابق تصمیامت 

ب��ا قوانین س��ازمانی، نگرش ه��ا و روحیه کار 

جمعی، اخالق کاری و غیره اش��اره شده است. 

در کل ن��ه عام��ل را می ت��وان برش��مرد. این 

عوامل خود معلول رشایط اقتصادی، اجتامعی 

و فرهنگ��ی حاک��م، نظ��ام ش��خصیت، نظام 

 مدیریت و س��ازمان کاری اس��ت. این نه عامل 

عبارتند از:

� ارزش های درونی و برونی کار

� تصویر ذهنی از استعداد کاری خود

� احساس مفید بودن سازمانی

� میزان عدالت سازمانی

� می��زان وضوح نقش ه��ا و روش های کاری 

جدید

� نگرش مثبت به کار

� نظام فرهنگی حاکم بر جامعه

� برخورداری از میزان وجدان کاری باال)فرهنگ 

کار با تأکید بر فرهنگ کار سازمانی، علی¬محمد احمدی، ماهنامه 

مهندسی فرهنگی. شامره 1۹- 20، تیر ماه 13۹7(
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وضعیت تاســف بار »فرهنگ کار« در 
جامعه ایرانی

زمان��ی ک��ه از دریچ��ه »فرهن��گ کار« به 

جامعه اقتص��ادی ایران بنگریم، درمی یابیم که 

بیامری های فرهنگی که بعضا ریشه در برخی 

مش��کالت اقتصادی به جای مانده از زمان شاه 

داش��ته اس��ت)همچون اقتصاد مرصف گرای 

رانتی��ر( بر جای جای این جامعه اثر نامطلوب 

خ��ود را گذاش��ته و همی��ن عوامل ب��ه پدید 

آمدن وضع فعلی در اقتصاد ایران منجر ش��ده 

اس��ت. برای منونه پژوهشی که در سال 13۹7 

با موضوع »بررس��ی تطبیق��ی عوامل مؤثر بر 

فرهنگ کار در ایران و چهار کش��ور آس��یایی« 

صورت گرفت نش��ان می دهد که فرهنگ کار 

ایران در مقایسه با چهار کشور مورد مقایسه، 

پایین اس�ت و میانگین فرهنگ کار ژاپن 3/32، 

مال��زی 3/2۶، ترکیه 3/1۹، چی��ن 3/02 و ایران 

2/8۶ می باشد. 

در همین پژوهش مشخص گردید نوع شغل 

که از ش��اخص های خالقیت، کاره��ای یدی و 

فکری، مزد و حق�وق بگی�ری، مش��اغل خانگی 

نگاهی به رویکرد فرهنگی رهرب انقالب به مقوله تولید
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و دولتی تشکیل شده است در هم�ه ک�شورها 

ت�أثیر ب�االیی در فرهن�گ ک�ار داشته است، ولی 

این مهم در ایران در مقایس��ه با سایر کشورها 

پایین تر می باش��د. این ش��اخص در ژاپن 85/3 

،چین ۶۶/۹ ،مالزی ۶3/۹ ،ترکیه 57/3 و در ایران 

57/1 درصد از فرهنگ کار را ش��امل می شود. 

حتی برخی از شاخص های شغلی مانند نوآوری 

که در همه کش��ورها ت�أثیر زیادی در فرهنگ 

کار ایجاد منوده اند تأثیرش��ان در ایران پایین تر 

از دیگر کش��ورها م�ی باش�د. تأثیر خالقیت در 

زیرگ��روه عوامل ش��غلی در ژاپ�ن 70/1، چ�ین 

50/5، ترکی���ه 43/4، م�ال��زی 40/8 و در ایران 

32/7 گزارش شده اس��ت.)جهت مطالعه بیشرت رجوع 

کنید به: بررس��ی تطبیقی عوامل مؤثر ب��ر فرهنگ کار در ایران و 

چهار کش��ور آسیایی، مریم نهاوندی و مریم مقدم اصل، فصلنامه 

علوم اجتامعی، سال 27 ،شامره 81 ،تابستان 13۹7(

س��اعت مفید کاری که یک��ی از عوامل مهم 

فرهنگی به ش��امر می آید نی��ز در ایران اوضاع 

چندان بهرتی نس��بت ب��ه وضعیت فرهنگ کار 

ندارد و برآوردهای مرک��ز پژوهش های مجلس 

در س��ال ۹1 نش��ان می دهد که از 44 س��اعت 
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کار هفتگی قانونی در کش��ورهای توسعه یافته 

28 س��اعت به صورت مفید انجام می شود و در 

ایران با وجود انجام 44 تا 4۹ س��اعت و بیش��رت 

کار در هفته؛ ساعات کار مفید فقط 11 ساعت 

اس��ت و زمانی که از بخش خصوصی به بخش 

دولتی می رویم همین مقدار کم هم تنزل یافته 

و میزان ساعت مفید کاری به 22 دقیقه در روز 

هم می رسد!

از موانع فرهنگی رونق تولید در کش��ور که 

بگذری��م، نگاهی به وضعی��ت عمومی روانی 

جامعه نیز می تواند راهگش��ای ما در مس��یر 

رفع موانع تولید باش��د.   جای تاسف است که 

بگوییم با این همه منابع غنی و رسشار، جامعه 

ایرانی با درگیر شدن به عوامل روانی و رفتاری، 

منی تواند رشد الزم را داشته باشد و این موضوع 

همت بیش��رتی را می طلبد. یکی از مهم ترین 

موانع روانی تولید در حال حارض، ناامیدی های 

کاذب موج��ود در جامع��ه اس��ت ک��ه اگرچه 

توسط رس��انه ها با بزرگ منایی درست انعکاس 

داده  منی ش��ود اما مرکز تحقیقات اس��رتاتژیک 

 ریاس��ت جمهوری در پژوهش��ی به نام»آینده 

نگاهی به رویکرد فرهنگی رهرب انقالب به مقوله تولید
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پژوهی ای��ران 13۹۶« در همین رابطه ترصیح 

می دارد که »ناامیدی نس��بت ب��ه آینده، یکی 

از مهم ترین عوامل ایجاد فشار روانی بر توده 

مردم است. بر اس��اس یافته های سنجش ملی 

رسمایه های اجتامعی در س��ال ۹4 تنها حدود 

24درصد از مردم کش��ور، آینده را بهرت ارزیابی 

می کنند و ح��دود 75 درصد از مردم معتقدند 

که آینده بدتر می شود یا فرقی منی کند«.

نکته دیگر اینکه در این پژوهش درباره نتایج 

مش��ارکت خربگان نیز آمده است: » تنها حدود 

هشت درصد از خربگان، وضعیت سال آینده را 

بهرت ارزیابی کرده اند. این آمار برای شهروندان 

تنها حدود ۹ درصد اس��ت. در س��طح کالن و 

عینی مهم ترین عوام��ل تاثیرگذار بر ناامیدی 

نس��بت به آین��ده در بین جوانان، اش��تغال و 

مساله ازدواج است«.

از جنبه روانی موضوع هم که بگذریم، متاثر 

از همی��ن عوام��ل، رفت��ار کاری جامعه ایرانی 

نیز دچار اختالل هایی ش��ده است و بر اساس 

آمارهای مجله جهانی ارزیابی رفتار بین املللی، 

ایرانی��ان در تنبلی اجتامعی بع��د از اعراب و 
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آفریقایی��ان جایگاه س��وم را در جهان به خود 

اختصاص داده اند.

بــر  انقــالب  رهــرب  تاکیــد  چرایــی 
ظرفیت های اقتصادی کشور

با نگاهی اجاملی ب��ه وضعیت فرهنگ کار 

در کش��ور مجددا به س��وال اصلی این نوشتار 

بازمی گردیم که علت تاکید فراوان رهرب انقالب 

به ظرفیت های اقتصادی کشور در پیام نوروزی 

ایش��ان چیست و چرا برای چندمین بار بر این 

موضوع ترصیح داشتند.

در پاس��خ به این س��وال باید در نظر داشته  

باشیم که علی رغم همه ی ظرفیت هایی که در 

همین نوشتار از آنها یاد شد، امروز بیشرت از آنکه 

با موانع مادی رس و کار داش��ته باشیم، از یک 

سو با آسیب های جدی در حوزه فرهنگ کار و 

احساس امید نسبت به آینده مواجه  هستیم و 

از سوی دیگر با مسئوالن اجرایی روبرو هستیم 

که م��دام بر طبل ع��دم وج��ود ظرفیت های 

داخلی برای رونق اقتص��ادی می کوبند و متام 

امید خود را به خارج از مرزهای کشور بسته اند 

نگاهی به رویکرد فرهنگی رهرب انقالب به مقوله تولید
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و با عهدشکنی های مکرر طرف های خارجی، به 

ناامیدی جامعه ایرانی دامن زده اند.

رهرب معظ��م انقالب ب��ا درک این وضعیت 

پیچیده، همچون گذشته راهربد خود را استفاده 

از ظرفیت ه��ای داخلی ب��رای رونق وضعیت 

اقتص��ادی م��ردم ق��رار داد تا از ای��ن رهگذر، 

زمینه های تس��هیل معیش��ت مردم نیز فراهم 

شود.

عالوه بر این به یاد داشته باشیم که بر اساس 

گزارش صندوق بین املللی پ��ول )IMF( ایران 

ب��ا 1284 میلیارد دالر تولی��د، در رده هجدهم 

جه��ان ق��رار دارد ام��ا اگ��ر به ظرفی��ت های 

اقتصادی خود توجه نکند، رتبه اقتصادی ایران 

در س��ال 2050 تنزل کرده و به رتبه بیس��ت و 

پنجم جهان می رسد! برهمین اساس ایران برای 

ارتق��ا یا حفظ جایگاه کنون��ی خود در اقتصاد 

جهان راهی جز توج��ه به ظرفیت های بالقوه 

اقتصادی خود ندارد و الزم و رضوری است که 

در درجه نخست مس��ئوالن اجرایی و تقنینی 

کش��ور با باور این ظرفیت ها، دست به احیای 

جایگاه اقتصادی واقعی کشور بزنند.
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تالش��ی که به تعبی��ر رهرب انق��الب نیاز به 

معج��زه ن��دارد و »رشطش این اس��ت که یک 

مدیریت قوی وجود داشته باشد، مدیریت ضد 

فساد بر کشور حاکم باشد و یک برنامه ی جامع 

اقتصادی هم وجود داش��ته باشد؛ اگر باشد، از 

این ظرفیتهایی که هس��ت می توان اس��تفاده 

کرد.«)سخرنانی نوروزی در نوروز 1400 خطاب به ملت ایران(

نگاهی به رویکرد فرهنگی رهرب انقالب به مقوله تولید



 حضور پررنگ مردم 
در مدیریت مسایل کشور

مقدمه 
ره��رب معظ��م انق��الب اس��المی در بیانات 

نوروزی سال 1400 خویش که به دلیل رعایت 

پروتکل های بهداشتی بصورت ویدئو کنفرانس 

صورت گرفت، به محور و موضوع بسیار مهم 

نقش آفرینی مردم در حل مسائل کشور اشاره 

داش��تند. »به نظر من خوب اس��ت که چنین 

گزارش��ی در صدا و س��یام به وسیله ی کسانی 

که با این مس��ائل آگاه هس��تند به مردم داده 

بش��ود ت��ا بدانند که برداش��ن بعض��ی از این 

موان��ع تولید ب��ر عهده ی خود مردم اس��ت، و 

بعضی بر عهده ی دستگاه های دولتی یا بکلّی 

دستگاه های حکومتی است«. )سخرنانی رهرب انقالب 
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در روز اول ن��وروز 1400، 1400/1/1( همچنین معظم له 

در انتهای بیانات خویش و ارائه ی راهکارها نیز 

باری دیگر در فرازی مهم به این مسئله بصورت 

مفصل می پردازند: » یک نکته ی دیگری که در 

باب اقتصاد کشور خوب است عرض بکنیم، این 

است که رفع مشکالت احتیاج به همراهی مردم 

دارد؛ همدل��ی مردم. هر کاری ک��ه مردم وارد 

شدند قطعاً گشایش در آن به وجود می آید، تا 

حاال هم این ج��ور بوده؛ در همه ی اموری که 

مردم توانستند وارد بشوند، در آن کار گشایش 

به وجود آمده. م��ن میخواهم عرض بکنم در 

مس��ئله ی رسمایه گذاری و رسمایه گذاری برای 

تولید، خ��ود مردم میتوانند نقش ایفا کنند...«. 

)س��خرنانی رهرب انق��الب در روز اول ن��وروز 1400، 1400/1/1( 

لذا در این مقال بناس��ت به این مس��ئله مهم 

که اقتصاد مردمی اس��ت و سابقه ای فرهنگی 

اجتامع��ی در گفت��امن ره��رب انق��الب دارد و 

رضورت تحقق آن نیز، تصحیح و بهبود فرهنگ 

اقتصادی مردم در این راستا است.

حضور پررنگ مردم در مدیریت مسایل کشور
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انقالب اسالمی و حل مسائل کشور با 
حضور مردم:

انقالب اسالمی و نظام سیاسی برآمده از آن 

بر پایه عوامل مختلفی شکل گرفت که یکی از 

مهم ترین آنها حضور و مشارکت همه جانبه ی 

مردم بود. همچنین در میان اشرتاکات فکری و 

عملی ره��ربان و امامین انقالب، توجه حقیقی 

و عمل��ی به این حضور و مش��ارکت حداکرثی 

در مس��ایل مختلف کشور، از اهمیت اخالقی، 

بنیادی و اس��رتاتژیک خاصی برخوردار اس��ت 

که متأس��فانه در میان بس��یاری از مسئولین، 

اغلب مغفول و مجهول مانده اس��ت. »اعتامد 

ب��ه مردم، عقیده ی واقعی به مش��اركت مردم. 

بعضی ها اس��م مردم را می آورن��د؛ اما حقیقتاً 

اعتق��ادی به مش��اركت م��ردم ندارند. بعضی 

اس��م مردم را می آورن��د؛ اما به م��ردم اعتامد 

ندارند. بنای جمهوری اس��المی ب��ر اعتامد به 

 م��ردم و اعتق��اد به مش��اركت مردم اس��ت«.

)بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت 

)1387/۹/24
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 از آنج��ا که جریان انقالب ای��ران در آغاز و 

س��پس در دوران هشت س��اله دفاع مقدس با 

حضور پرشور مردم و بخصوص طبقات متوسط 

به پایین قوام یافت، می توان این حضور را یکی 

از عوامل بنیادی ماهی��ت انقالب و جمهوری 

اس��المی برش��مرد بطوری که هرگونه خدش��ه 

و نقص��ان در آن، می توان��د ماهیت این نظام 

سیاس��ی را دچار اختالل بنی��ادی مناید. رهربان 

حکیم انقالب، هر دو، این حقیقت را به درستی 

دریافته بودند و به همین دلیل در مناسبت های 

مختلف، به کرات آن را مورد تأکید و گوش��زد 

قرار داده اند:

» ازجمله ی مبانی مطرح ش��ده ی به وسیله ی 

ام��ام و ش��عارهای ام��ام بزرگ��وار، مس��ئله ی 

مردم ساالری بود؛ یعنی اختیار حاکمیّت کشور 

در دس��ت مردم باش��د؛ مردم انتخ��اب کنند، 

م��ردم بخواهند، م��ردم اراده کنند؛ در همه ی 

عرصه ه��ای زندگی. یک��ی از ش��عارهای امام 

مس��ئله ی خودباوری ملّت ب��ود؛ یعنی اینکه 

به م��ردم می گف��ت و تکرار می کرد که ش��ام 

می توانید، شام قادرید؛ در علم، در صنعت، در 

حضور پررنگ مردم در مدیریت مسایل کشور
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کارهای اساسی، در اداره ی کشور، در مدیریّت 

بخش ه��ای مهّم کش��ور، در اقتص��اد و غیره، 

ش��ام قادر هس��تید خودتان روی پای خودتان 

ِبایستید. اینها جّذابیّت های شخصیّت امام بود 

که توانس��ت جوان ها را جذب کند. و جوان ها 

آمدند به نهضت امام بزرگوار پیوستند، انقالب 

به پیروزی رس��ید.« )بیانات در مراسم بیست و هشتمین 

سالروز رحلت حرضت امام خمینی  13۹۶/3/14(

در ی��ک نظ��ام سیاس��ی، وقتی مش��ارکت 

عمومی، به عنوان یک عامل بنیادی و ماهیتی 

ش��ناخته می ش��ود، به معنای ان اس��ت که از 

جوان��ب مختل��ف و در زمینه ه��ای متفاوتی 

می تواند بروز و ظهور مناید و کیفیت و کمیت 

آن، اثرگذار خواهد ب��ود. در ادامه به برخی از 

ابعاد اثرگذاری این عامل اشاره ای گذرا خواهیم 

داشت.

مشــارکت و حضور مردم در مســایل 
فرهنگی

حوزه ی فرهنگی، طیف وسیعی از موارد و 

زمینه های گوناگون را در بر می گیرد از جمله 
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زمینه ه��ای هرنی، ورزش��ی، مذهبی، آداب و 

رسوم سنتی، س��بک زندگی، و ... این حوزه ی 

نرم، که در واقع نرم افزار یک نظام سیاس��ی-

اجتامعی است، حس��اس ترین و مبنایی ترین 

بخش تعامل نظام حاکمیتی با اقشار مختلف 

مردم اس��ت و شیوه ی عملکرد صحیح در آن، 

مس��تلزم توجه و حساس��یت ویژه است. اگر 

حاکمیت در این زمینه بتواند به تعاملی روان 

ب��ا حداق��ل تنش ها و  اصطکاک ه��ای خرد و 

کالن دست یابد، می تواند تضمینی برای سایر 

ابعاد حاکمیتی خود، فراهم مناید. اما چنانچه 

کنش��گری ِ مردم و حاکمیت، در حوزه ی این 

نرم اف��زار، دچار اخت��الل گردد، بای��د منتظر 

اختالل در حوزه های س��خت از قبیل اقتصاد 

و سیاس��ت بود! رشد و بالندگی در حوزه های 

فرهنگ��ی، ه��رنی و مذهبی، مس��تلزم وجود 

رابطه ای دوس��ویه و فعال میان مردم و نظام 

سیاس��ی و پرهی��ز از رابطه دس��توری و نگاه 

باال ب��ه پایین حاکمی��ت و نهادهای فرهنگی 

به م��ردم اس��ت. در حوزه مس��ایل مذهبی، 

برپایی مناس��ک مذهبی بص��ورت خودجوش 

حضور پررنگ مردم در مدیریت مسایل کشور
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و مردم��ی منج��ر ب��ه اثرگ��ذاری عمیق تر و 

س��ازنده تر خواهد ب��ود و بالعکس، دخالت و 

برنامه ریزی های دستوری نهادهای حاکمیتی، 

علیرغ��م رصف هزینه ه��ای گ��زاف، اغل��ب 

وجهه ای تظاهری و منایشی به خود می گیرند. 

یک��ی از توصیه های رهرب معظ��م انقالب در 

زمینه ی مشارکت عمومی در حوزه فرهنگی- 

که م��ورد کج فهمی قرار گرف��ت و آنچنان که 

باید و ش��اید، مؤثر و مفید واقع نش��د- بحث 

»آت��ش به اختیار« ب��ود :» از جمله ی کارهای 

مهم، کارهای فرهنگی اس��ت؛ ما ُخلل و فُرج 

فرهنگ��ی زی��اد داریم؛ جاهایی ک��ه نفوذگاه 

دشمن اس��ت ازلحاظ فرهنگی، بسیار است؛ 

ای��ن را، ه��م مجموعه های مس��ئول دولتی، 

ه��م مجموعه های گس��رتده ی عظیم مردمی 

موظّفند که انجام بدهند. »آتش به اختیار« به 

معن��ی کار فرهنگی خودجوش و متیز اس��ت؛ 

آنچ��ه م��ا گفتی��م معنایش این اس��ت که در 

متام کش��ور، جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، 

صاحبان هّمت، خودش��ان با ابتکار خودشان، 

کار را -کارهای فرهنگی را- پیش بربند، منافذ 
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فرهنگی را بشناسند و در مقابل آنها، کار انجام 

بدهن��د؛ آتش به اختیار، به معنای بی قانونی و 

فّحاش��ی و طلبکار کردن مّدعیانِ  پوچ اندیش 

و مدیون کردن جریان انقالبی کش��ور نیست. 

نیروه��ای انقالبی بیش از هم��ه باید مراقب 

نظم کشور، مراقب آرامش کشور، مراقب عدم 

سوءاس��تفاده ی دشمنان از وضعیّت کشور، و 

مراق��ب حفظ قوانین ]باش��ند[؛ این مراقبتها 

در درج��ه ی اّول متوّجه ب��ه نیروهای انقالب 

است که دلس��وزند، عالقه مندند و مایلند که 

کشور به سمت هدفهای خود حرکت بکند«.

)خطبه های مناز عید فطر 13۹۶/4/5(

مشــارکت و حضور مردم در مســایل 
اقتصادی

»قوی ترین دولت ها هم قادر نیس��ت بدون 

مش��ارکت مردم موت��ور اقتصاد جامع��ه را به 

راه بیندازد؛ هیچ دولتی بدون مش��ارکت مردم 

منی تواند اقتصاد کشور را سامان بدهد. بعضی 

از س��از و کارهای فکری، سیاس��ی، اقتصادی، 

مثل نوعی از سوسیالیس��م ها -البتّه نه همه ی 

حضور پررنگ مردم در مدیریت مسایل کشور
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ان��واع سوسیالیس��م- این فکره��ا را کردند که 

بتوانن��د دولت ها را متّص��دی کار اقتصاد کنند 

]اّما[ شکس��ت خوردند. امکان ن��دارد و بدون 

مش��ارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست 

اقتصاد کش��ور را سامان بدهد و موتور اقتصاد 

را ]راه بیندازد[. بنابراین یکی از مس��ائل مهّم 

م��ا باید این باش��د ک��ه اس��تعدادهای مردم، 

گوناگ��ون  ظرفیّت ه��ای  م��ردم،  ابتکاره��ای 

 م��ردم را وارد می��دان اقتصاد کش��ور بکنیم.«

)بیان��ات رهرب انقالب در ارتباط تصویری با مجموعه های تولیدی 

 )13۹۹/2/17

ام��روز و ب��ا توج��ه ب��ه رشای��ط نامتعارف 

اقتص��ادی ک��ه به دالی��ل مختلفی در کش��ور 

ایجاد ش��ده و اقش��ار مختلف مردم بخصوص 

قرش آس��یب پذیر جامعه را بیش از پیش دچار 

مش��کل کرده، بهره گیری از مشارکت عمومی 

در حل مس��ایل اقتصادی از ه��ر زمان دیگری 

بیش��رت می توان��د مؤثر واق��ع ش��ود. در واقع 

بخ��ش عم��ده ای از مش��کالت اقتص��ادی نیز 

ناش��ی از آن است که در سالیان گذشته منابع 

و امکان��ات اقتص��ادی کش��ور در اختیار قرش 
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خاص��ی از صاحبان ث��روت و ق��درت بوده و 

دست مردم از هرگونه امکان و امتیاز اقتصادی 

 جهت فعالی��ت و حرکت، کوتاه بوده اس��ت. 

در س��الیان اخیر، بطور خودآگاه یا ناخودآگاه، 

دول��ت و بس��یاری از وابس��تگان ب��ه مناب��ع 

مختلف قدرت، خود را حائز این شایس��تگی و 

امتیاز دانس��ته اند که مدیریت منابع ثروت در 

س��طوح مختلف را در دس��ت گیرند و خود را 

صاحب اختیار متام برنامه ها و تصمیامت امور 

اقتص��ادی مملکت دانس��ته و روزبه روز نقش 

م��ردم کمرنگ تر و محدودتر گ��ردد. به همین 

دلیل به جرئت می توان گفت انسداد اقتصادی 

ک��ه ام��روزه مملکت با آن دس��ت و پنجه نرم 

می کند، بیش از آن که منس��وب به تحریم های 

بین املللی و روابط خارجی باش��د، ریش��ه در 

مناس��بات و رواب��ط اقتص��ادی داخل��ی دارد.  

نگاهی به نامگذاری سال های اخیر توسط رهرب 

انقالب، نشان از دغدغه ایشان نسبت به رشایط 

اقتصادی مملکت و لزوم جّد و جهد حقیقی در 

ای��ن حوزه دارد. رهرب انق��الب در پیام نوروزی 

خود باز هم این دغدغه را مطرح منودند:

حضور پررنگ مردم در مدیریت مسایل کشور
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»رفع مش��کالت احتیاج ب��ه همراهی مردم 

دارد؛ همدلی م��ردم. هرکاری ک��ه مردم وارد 

شدند قطعاً گشایش در آن به وجود می آید، تا 

ح��اال هم این جور بوده؛ در همه ی اموری که 

مردم توانستند وارد بشوند، در آن کار گشایش 

به وج��ود آم��ده. من می خواهم ع��رض بکنم 

در مس��ئله ی رسمایه گ��ذاری و رسمایه گذاری 

برای تولی��د، خود مردم می توانن��د نقش ایفا 

کنن��د؛ چ��ه آنهایی ک��ه رسمایه دارن��د و این 

رسمایه را در راه مثالً بعضی از داد و س��تدها 

و س��وداگری های بی م��ورد م��رصف می کنند 

می توانن��د اینه��ا را در راه تولید مرصف کنند، 

چه کس��انی ک��ه می خواهند کم��ک کنند به 

دیگ��ران؛ مثل این کمک مؤمنان��ه ای که برای 

قضیّ��ه ی کرونا انجام گرفت ک��ه همه ی مردم 

وارد ش��دند، در قضیّه ی تولید ]هم[ می توانند 

کس��انی که توانایی دارند، ب��رای یک نفر، دو 

 نفر، ده نفر اش��تغال ایجاد کنند و کمک کنند 

به اشتغال آنها.«

با توجه به رویه نادرس��تی که به دلیل برخی 

سیاس��تگذاری های رسمی و غیر رسمی، سال ها 
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در ای��ن مملکت باب ش��ده، ه��ر روز بیش از 

پیش ش��اهد انواع مفاس��د و تخلفات اقتصادی 

س��ازمان یافته و نهادینه ش��ده در بخش ه��ای 

دولتی و نیمه دولتی و حتی بنگاه های اقتصادی 

ظاه��راً خصوص��ی - ام��ا برخ��وردار از ان��واع 

رانت ه��ای دولتی و زد و بندهای پش��ت پرده- 

هس��تیم که آثار و پیامدهای آن از قبیل فقر و 

تبعیض و ش��کاف طبقاتی، روزب��ه روز پیکره ی 

این جامعه را خدش��ه دار تر می س��ازد و رسمایه 

 انس��انی و اجتامع��ی را ب��ه تحلی��ل می ب��رد. 

این در حالیست که کش��ور ایران با برخورداری 

از انواع منابع انس��انی، طبیعی، اسرتاتژیک و ... 

جزو ثرومتندترین کش��ورهای جهان محس��وب 

می شود اما متأسفانه در بسیاری از شاخص های 

اقتص��ادی و تکنولوژی��ک، حت��ی از برخ��ی از 

کش��ورهای نه چندان پیرشفت��ه نیز عقب مانده 

و نتوانس��ته حرفی برای گفن داش��ته باشد. در 

 ادام��ه گذری کوتاه به برخی از این ش��اخص ها 

خواهیم داشت: 

1. بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته با 

اتخاذ سیاس��ت های حامیت از ب��ازار داخلی، 

حضور پررنگ مردم در مدیریت مسایل کشور
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صنای��ع خ��ود را ت��ا مرزه��ای رقابت پذی��ری 

جهانی رش��د داده و با اس��تفاده از روش های 

متنوعی از جمله شکس��ن قیمت ها، سعی در 

به دس��ت آوردن بازارهای ه��دف کرده اند. در 

 این فضای رقابتی، برچس��ب »ساخت کشور« 

)MADE-IN-COUNTRY-INDEX(  ک��ه 

به اختصار MICI خوانده می شود، روی کاالها 

در برگیرنده مفاهیمی مانند کیفیت، کارایی و 

اعت��امد بوده و جایگاه وی��ژه ای در بازار یافته 

است. برای ترس��یم جایگاه »ساخت ایران« از 

گزارش MICI سال 2017 استفاده شده است. 

این داده های آماری را مؤسسه آماری بین املللی 

STATISTA با استفاده از یک تیم مشتمل بر 

450 متخصص آمار، پای��گاه داده و تحلیل گر، 

داده های کم��ی و آمار و اطالع��ات مورد نیاز 

را از طری��ق پرسش��نامه و تحقیق��ات میدانی 

در 52 کش��ور جهان و با نظ��رات 43 هزار نفر 

تهیه کرده است. آمار سال 2017 که مربوط به 

4۹ کشور به اضافه اتحادیه اروپاست، جایگاه 

کاالهای س��اخت ایران را رتبه پنجاهم ارزیابی 

کرده است.
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2. در س��طح دنی��ا بان��ک جهانی هرس��اله 

گزارشی تحت عنوان سهولت کسب وکار منترش 

می کند که آخرین گ��زارش این نهاد بین املللی 

رتبه ایران در سهولت کسب وکار گزارش 2020، 

بی��ن 1۹0 کش��ور، 127 ب��وده اس��ت. در این 

شاخص، رتبه ایران در سطح منطقه تنها از دو 

کشور عراق و افغانستان بهرت است. متغیرهایی 

که در گزارش س��هولت کسب وکار نقش دارند، 

ش��امل عوامل داخلی هس��تند که ارتقای آنها 

ربطی ب��ه تحریم ه��ای بین املللی نداش��ته و 

عمدتاً به اراده و خواس��ت دولت، شهرداری ها 

 )ص��دور مجوز ساخت وس��از( و ق��وه قضائیه 

وابسته است.

3. ب��رای س��نجش وضعی��ت توزی��ع درآمد 

یک جامعه، از ش��اخص آم��اری رضیب جینی 

استفاده می ش��ود که عدد آن بین صفر)اشاره 

ب��ه برابری کام��ل در توزی��ع درآمدها( و یک 

)حاک��ی از ن�ابرابری کام��ل در توزیع درآمدها 

یا مخارج( است. در این زمینه بررسی ها نشان 

می ده��د به جه��ت ناکارآمدی سیاس��ت های 

دولت، در سال های اخیر رضیب جینی با رشد 
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بس��یار چش��مگیر از حدود 0.37در س��ال ۹0 

به 0.40۹3 در س��ال ۹7 رس��یده که این میزان 

در 1۶ س��ال اخیر)از س��ال 82 ب��ه بعد( امری 

بی س��ابقه اس��ت. جمهوری چک، اسلوونی و 

جمهوری اسلواکی سه کش��وری هستند که با 

سیاست های مختلفی همچون سیاست کارآمد 

مالیاتی، مبارزه با فساد و رانت و دولت کارآمد 

توانس��ته اند نابراب��ری درآمدی در کش��ورهای 

خود را به ط��ور قابل توجهی کاهش داده و در 

 برقراری عدالت اجتامعی بیشرتین موفقیت را 

داشته باشد.

4. کیفیت زندگی از اساسی ترین موضوعات 

عل��وم اجتامعی اس��ت ک��ه در آن مؤلفه های 

مادی توس��عه اقتصادی و تولیدات داخلی در 

کن��ار مؤلفه های غیرمادی چ��ون کیفیت کار، 

سطح باس��وادی و فرهنگی، استاندارد پزشکی 

و بهداش��ت، کیفیت فراغت و تفریح، رشایط 

محیط زیس��ت، جو سیاس��ی و حت��ی آزادی و 

اتحاد ملی مورد بررسی قرار می گیرند. بر اساس 

گزارش س��ال 2018 مؤسس��ه NUMBEO )از 

بزرگرتین پایگاه های داده در جهان با اطالعات 
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کامل در خصوص متغیرهای رفاهی(، کشورهای 

دامنارک، سوئیس، فنالند، اسرتالیا، اتریش، هلند، 

ایسلند، آملان، نیوزلند و نروژ به ترتیب 10کشور 

با باالترین س��طح کیفیت زندگی هس��تند. در 

ای��ن رتبه بندی ایران نیز در رتبه 70 جهان قرار 

دارد. کشورهای ش��اخص همسایه ایران یعنی 

عربس��تان سعودی در رتبه 32 و ترکیه در رتبه 

44 قرار دارند.

یقیناً ش��اه کلید حل بس��یاری از مش��کالت 

اقتص��ادی ک��ه در طول س��الیان مت��امدی به 

گره ه��ای کور و بظاهر الینحل بدل ش��ده اند، 

آزادسازی امتیازات و امکانات اقتصادی به نفع 

مردم، تغییر در نقش دولت و مردم در اقتصاد، 

بازنگ��ری در اختیارات و دخالت های نهادهای 

حاکمیت��ی در اقتصاد، و تقوی��ت نقش مردم 

خواهد بود.

مشارکت و حضور مردم در صحنه های 
سیاسی

جمهوری اسالمی ایران از هامن ابتدا رویه و 

مش��ی سیاسی خود را بر پایه دموکراسی دینی 
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و بهره گی��ری از نظرات م��ردم در صحنه های 

مختلف سیاس��ی بنا نهاد. در طول چهل سال 

از عمر این نظام، مردم همواره در صحنه های 

مختلف سیاسی از قبیل انتخابات، راهپیامیی ها 

و... حضور پررنگ خود را به اثبات رس��انده اند 

و اداره ی سیاسی کشور، همواره با حضور مردم 

معنا و مفهوم گرفته اس��ت. ت��ا حدی که پس 

از انقالب، این حضور و مش��ارکت سیاسی به 

یک��ی از مؤلفه های قدرت ایران در صحنه های 

بین املللی مبدل شده است و بنگاه های خربی 

و سیاس��ِی جهان، همواره در تقویم سیاس��ی 

ایران، حضور مردم را به عنوان مالک مرشوعیت 

و مقبولی��ت نظ��ام، مورد رص��د و تحلیل قرار 

می دهند. بدین ترتیب ماهیت مردمی انقالب 

ایران، موجب ش��ده که هر یک از صحنه های 

سیاسی در ایران به منزله ی نوعی رفراندوم در 

م��ورد کلیت نظام قلمداد گردد. در مورد  رهرب 

انقالب نیز همواره در مناس��بت های مختلف 

بر این نق��ش انکارناپذیر صّحه گذاش��ته اند و 

 آخرین ب��ار در پیام نوروزی خود مجدداً بر آن 

تأکید فرمودند: 
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»از جهت وجهه ی خارجی هم انتخابات و 

حضور مردم و مشارکت مردم، نشان دهنده ی 

اقت��دار ملّی اس��ت. این را هم��ه باید بدانیم 

و اذع��ان کنی��م که بل��ه، امکان��ات دفاعی و 

قدرت یهای دیپلامس��ی و امثال اینها به کشور 

اقتدار می دهد، در این شّکی نیست اّما بیش 

از همه ی اینها مردم یک کش��ورند، ملّتند که 

اقتدار می دهند. وقتی همه  احساس کنند در 

دنیا -دشمن و دوست- که این ملّت هوشیار 

اس��ت، بیدار است، رِس پا اس��ت، عازم است، 

پُرانگی��زه اس��ت، این کش��ور ی��ک اقتداری، 

یک هیبتی در چش��م هم��ه  پیدا می کند؛ چه 

دوس��ت و چه دش��من. بنابراین حضور مردم 

موجب اقتدار کشور خواهد شد. و انتخابات، 

مظهر حضور مردم است؛ اجتامعات انقالبی، 

مظهر حض��ور مردم اس��ت و از همه مهم تر 

البتّه انتخابات اس��ت….آن کسی که بنده را 

هم قبول ندارد، ش��عار »ایران قوی« را قبول 

دارد. مس��لاّمً ایران قوی بهرت از ایران ضعیف 

و ناتوان و تورسی خور است؛ ایران قوی، ایران 

عزی��ز و دارای عزّت. خب ح��اال این قّوت را 
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چه کس��ی به ایران می بخش��د؟ هامن طورکه 

ع��رض کردیم، ملّ��ت؛ ملّت هس��تند که این 

قّوت را به کشور می بخشند و حضور ملّت و 

مشارکت شان هم -اصل مشارکت شان، اندازه ی 

 مشارکت ش��ان- مس��لاّمً در ای��ن ق��ّوت ملّی 

تأثیر دارد.«

 انقالب اسالمی به عنوان انقالبی منحرصبفرد 

و  خ��اص  اهداف��ی  دارای  ایدئولوژی��ک،  و 

منحرصبفرد است که می توان آن را در تشکیل 

امت واحد جهانی و دستیابی به متدن اسالمی 

متبل��ور بدانی��م. مراحل پنجگانه ی دسرتس��ی 

به این هدف که ش��امل انقالب اسالمی، نظام 

اس��المی، دولت اسالمی، کش��ور اسالمی و در 

نهایت متدن اس��المی است، رشایط، امکانات و 

بسرتهای نظری و عملی خاصی را می طلبد تا 

امکان بروزو ظهور یابند. 

حضور و رضایت مردم، مهم ترین مؤلفه ای 

است که این اهداف در بسرت آن قابل تعاریف 

نظری و اجرای عملی هس��تند. هامن گونه که 

جریان انقالب اسالمی توانست با فراهم منودن 

زمینه برای تحقق شعارها و خواسته های مردم، 
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حضور و همراهی حداکرثی آنها را جلب منوده 

و نظام قبلی را رسنگون و مهر تأیید مردم را بر 

پیش��انی خویش دریافت مناید، گام های بعدی 

بسمت متدن اسالمی نیز مستلزم جلب حامیت 

و فراهم منودن رضایت حداکرثی مردم و همراه 

داشن آنها برای رسیدن به هدف است. باید در 

نظر داش��ت که عوامل مختلفی می توانند در 

حامیت کمی و کیفی مردم از نظام ایجاد خدشه 

 مناین��د. از جمله عوامل خارج��ی و بخصوص 

عوامل داخلی. 

نظام اس��المی و نهادهای حاکمیتی برای به 

مثر رساندن خون شهدای این مرز و بوم، و نیل 

به اهداف انقالب و نظام و دستیابی به قدرت 

سیاس��ی، اقتصادی و اجتامعی در صحنه های 

بین امللل��ی، باید تعامل س��ازنده با م��ردم در 

زمینه های گوناگون و بهره گیری از استعدادهای 

م��ادی، فکری و معنوی م��ردم ، جلب رضایت 

حداک��رثی در حوزه ه��ای مختلف، حذف و به 

حداقل رس��اندن چالش ه��ا و اختالف نظرهای 

قابل اغامض و غیررضوری،  در اختیار گذاشن 

فرصت ها، تسهیالت و امتیازات بیشرت به مردم 
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در اقشار مختلف، و بطور کلی هر آنچه منجر 

به ارتق��ای ع��زت و اعتامد و مش��ارکت ملی 

می شود، را رسلوحه خود مناید.


